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1. Indledning 
 
Der er mange forskellige årsager til, at mennesker deltager i idræt og fysisk aktivitet. 

Det kan f.eks. være for fornøjelsens skyld, for at forbedre deres form og sundhed og 
for at give dem en følelse af velvære. Det er i sig selv vigtigt at fremme idræt for at 

hjælpe folk med at opnå disse mål, men der er også andre årsager til at fremme idræt 
og fysisk aktivitet, der rækker længere end de umiddelbare fordele for den enkelte.  

 
I en moderne økonomi udgør idræt et direkte bidrag til den økonomiske aktivitet, den 

kan anvendes som et middel til at skabe en endnu bredere vifte af forretningsmæssige 

og sociale aktioner, og den er en utrolig motivationsfaktor for en lang række personer 
og grupper. Kort sagt kan idræt og fysisk aktivitet have betydelige økonomiske og 

sociale virkninger, navnlig på lokalt eller regionalt plan. 
 

Der findes en række kilder til information om bistand på europæisk plan for udvikling 
af indsatser omkring idræt. Disse publikationer, der også indeholder mange gode råd, 

synes at dække hele spektret af tilgængelig støtte. Hertil hører: 
 

"Funding for Sports in the European Union" offentliggjort af Den Europæiske 

Olympiske Komités EU-kontor  
 

"Vejledningen om EU-finansiering til turisterhvervet" (Guide to EU Funding for 
the Tourism Sector) findes på engelsk og fransk, og drejer sig naturligvis om turisme, 

men har ligeledes mange oplysninger, der er relevante for idræt.  
 

Der findes også nyttige anvisninger på nationalt plan. F.eks. har det franske 
ministerium for byudvikling, unge og idræt for nylig offentliggjort en vejledning i 

finansiering af idræt, som omfatter både ESI-fondene og Erasmus +. Den har titlen: 

 
Guide des financements européens pour le sport 

 
Også den tyske olympiske komité (DOSB) har offentliggjort interessante oplysninger 

om støtte til idræt fra strukturfondene i den foregående periode, der stadig er af 
interesse:  

 
"Sportstättenförderung durch die EU" 

 

Desuden er der den generelle vejledning fra Kommissionen: "Vejledning for 
modtagere af støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og 

tilknyttede instrumenter"" 
 

Denne specifikke praktiske vejledning er imidlertid koncentreret om at sikre 
støtte til projekter baseret på idræt og fysisk aktivitet, hvor formålet er at 

skabe økonomiske og sociale virkninger gennem de europæiske struktur- og 
investeringsfonde. 

 

Den fokuserer derfor på idrætsprojekter støttet af: 
 

 Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)  

 Den Europæiske Socialfond (ESF)  

 Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)  

 Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_da.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_da.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_da.pdf
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1.1 Hvem kan bruge denne vejledning?  

 
Vejledningen henvender sig til personer eller snarere til organisationer, der har en 

interesse i at udvikle idrætsaktiviteter, som de mener kan have en positiv virkning på 
deres samfund, by eller region, eller endog på landet som helhed. Der kan f.eks. være 

tale om idrætsorganisationer eller -sammenslutninger, samt klubber og offentlige 

myndigheder på nationalt, regionalt eller lokalt niveau, men det kan også være 
relevant for frivillige organisationer, uddannelsesorganisationer eller personer med en 

faglig interesse i økonomisk udvikling. 
 

Indledningsvist vil vejledningen omfatte projekter for indeværende 
programmeringsperiode – 2014–2020. Mere langsigtede overvejelser introduceres i 

sidste kapitel.  

1.2 Sådan anvendes vejledningen  

 

Alle, der ønsker at udvikle et projekt under de europæiske struktur- og 
investeringsfonde, skal regne med, at processen vil være en smule kompliceret, 

navnlig hvis projektet skal være lige så vellykket, som man håber på.  

 
For at undgå, at brugerne af vejledningen fortaber sig i enkeltheder, indeholder første 

del af dokumentet en oversigt over de vigtigste elementer i udviklingen af et projekt, 
og vil først senere uddybe nogle af disse. Der vil derfor være to strenge, før der 

begynder at aftegne sig et relativt komplet billede. Den første vil være at give en 
beskrivelse af de 10 vigtigste trin, der skal tages for at komme i gang med et 

vellykket projekt i indeværende periode. Den anden vil primært dreje sig om de mere 
detaljerede overvejelser, der skal tages højde for, og om kilderne til de mere 

detaljerede enkeltheder, der skal være styr på.  

 
Sidste kapitel beskæftiger sig med, hvordan man skal forholde sig til spørgsmålet om, 

på hvilken måde idrætsbaserede indsatser skal kunne indtage en mere fremtrædende 
plads fremadrettet i kommende programmeringsperioder.  

 
 

 
 

 



 

 Praktisk vejledning for udvikling af projekter for idræt og fysisk aktivitet under De Europæiske Struktur- og 

Investeringsfonde (ESI-fondene) 

Juli 2016   3 

2. Udformning af et vellykket projekt i 10 trin 

2.1 Trin 1: Tro på, at idræt kan gøre en forskel 

 

Det første trin er at være overbevist om, at idræt kan gøre en reel forskel, og at den 
har særlige egenskaber, der gør den til et nyttigt instrument, der bidrager til skabelse 

af reel økonomisk og social udvikling.  

 
Den vigtigste del af rapporten i denne undersøgelse indeholder en mængde 

dokumentation for, hvordan idræt kan gøre en forskel, men generelt er det lige så 
godt at huske på følgende: 

 

 Idræt skaber forretningsaktivitet direkte, lige fra kæmpestore fodboldvirksomheder 

til lokale idrætsklubber og fittnescentre.  

 Idrætsaktivitet kræver menneskelige ressourcer og er derfor relativt god til at 

skabe beskæftigelse lokalt, ikke alene i kraft af selve aktiviteten, men også med 

hensyn til opførelsen og vedligeholdelsen af faciliteter. Kort sagt har idræt en høj 
multiplikatorvirkning for beskæftigelsen.  

 Som et væsentligt element i "oplevelsesøkonomien" er idræt velegnet til at 
tiltrække talent og tilskynde til nye og innovative former for oplevelser, fra nye 

idrætsgrene til nye måder at måle præstation og overvåge aktivitet på.  

 Idræt er en vigtig bidragyder af indhold til IKT-udvikling og får, især i kraft af 

systemer for resultatovervågning, større og større betydning for IKT-applikationer. 

 Idrætsbegivenheder og -aktiviteter kan have store direkte virkninger på lokale 

økonomier, men kan også åbne op for effektive muligheder for markedsføring og 

salgsfremme – fra specifikke produkter til udefra kommende investeringer. 

 Idræt er snævert forbundet med en lang række andre økonomiske aktiviteter, især 

turisme, og kan indgå som et væsentligt element i en bredere investeringsstrategi. 

 Idræt og fysisk aktivitet kan forbedre mental agilitet og fysisk form, som begge 

kan have direkte virkninger på produktivitet og beskæftigelsesegnethed og derved 
bidrage til en aktiv og sund aldring. 

 Idræt er velegnet til at motivere mennesker og fremme trivsel og den sociale 
samhørighed. 

 Især kan idræt bruges til at bidrage til at komme i kontakt med socialt udsatte 

grupper og til at udvikle grundlæggende, men overførbare færdigheder samt 
forbedre beskæftigelsesegnetheden. 

 Øget fysisk aktivitet kan føre til en reduktion i kulstofbaseret transport og have 
andre positive miljøvirkninger. 

 
Især idrætsorganisationer, men også idrætsvirksomheder, kan blive fortalere for at 

tildele idrætten en større økonomisk og social rolle, også selv om de ikke har noget 
ønske om at udvikle specifikke projekter under ESI-fondene. 

2.1.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Hvilke aspekter af din egen organisation skaber økonomiske og sociale virkninger? 

 Hvilke af de særlige karakteristika ved idræt lyder rigtige for din egen 
organisation? 
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2.2 Trin 2: Gennemgå din egen organisations styrker og potentiale 

 
Det vil også være en god idé at følge en indledende overvejelse af din egen 

organisations potentielle bidrag gennem idræt og fysisk aktivitet op med en mere 
detaljeret undersøgelse af, hvad der kunne være muligt. 

 

Husk på, at man kan blive involveret på mange planer. 
 

 Nogle operationelle programmer yder tilskud til virksomheder og andre 
organisationer til gennemførelse af forskning eller til forbedring af deres brug af 

IKT eller til deres miljøindsats. Der er tale om relativt simple procedurer, som også 
idrætsvirksomheder og -klubber kan nyde godt af. 

 På samme måde kan idræts- eller frivillige organisationer ofte ansøge om relativt 
små tilskud til udvikling af projekter under de operationelle ESF-programmer. 

 Andre støtteformer kan være indirekte, f.eks. gennem rådgivningstjenester til små 

og mellemstore virksomheder (SMV"er). 

 Og igen kan der være muligheder for at blive involveret i relevante klynger eller 

andre store projekter, hvor der er behov for input fra lokale virksomheder og 
organisationer. 

 
Der er imidlertid i indeværende periode en tendens til, at adgangen til individuelle 

tilskud skæres ned, samtidig med at støtten rettes mod projekter med større effekt. 
Overvej derfor, om din organisation kunne bidrage til et mere ambitiøst projekt. 

 

Navnlig kan du overveje, om et samarbejde med andre organisationer, som f.eks. 
lokale myndigheder eller frivillige organisationer, kunne være med til at sikre, at du 

kan opnå denne større effekt. Denne type samarbejde ses der positivt på. 

2.2.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Hvilken grad af involvering i ESIF-projekter ville være passende for din 

organisation? 

 Hvordan ville udvikling af et ESIF-projekt passe ind i din organisations strategiske 

mål? 

 Har din organisation ressourcerne og engagementet til at udvikle et projekt?  

 Vil din organisation være i stand til at udvikle og levere et forslag og efterfølgende 

administrere projektet?  Har du brug for assistance udefra hertil?  

 Er din organisation indstillet på at arbejde sammen med partnere lokalt, eller 

måske fra Europa, om at udvikle et projekt? 

 

2.3 Trin 3: Formulér en projektidé  

 
Under hensyntagen til ESI-fondenes overordnede målsætning, din organisations 

relative styrker og den retning, den ønsker at udvikle sig i, er det nyttigt at gøre sig 
nogle indledende tanker, der kunne danne grundlag for et projekt.  

 

Overvejelserne kunne måske inkorporere de generelle målsætninger for 
idrætsbaserede initiativer og kategoriseringen af indsatser inden for idræt, 

som denne undersøgelse har udviklet (for yderligere oplysninger, se kapitel 3). Her 
indkredses især de typer virkninger, som projekter vedrørende idræt og fysisk 

aktivitet kan skabe.  
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Dette kan ikke alene bidrage til at formulere det centrale mål for et potentielt projekt, 

men kan også foreslå yderligere dimensioner, hvor indsatser kan generere adskillige 
positive virkninger på samme tid. 

 
Eksemplerne på god praksis, der beskrives i hovedundersøgelsen og den bredere vifte 

af projekter, kunne levere inspiration.  
 

Når den overordnede planlægning af et projekt er blevet defineret, er det allerede på 
dette stade nyttigt at begynde at formulere det i retning af mere specifikke 

målsætninger, at overveje hvordan disse målsætninger vil kunne nås, hvem der vil 

skulle involveres i projektet, og hvordan det skal styres, over hvilken periode, og 
hvordan det vil blive overvåget. Endelig er det vigtigt at gøre sig klart, hvilke 

forventninger man har til outputs, og hvilken type resultater og hvilke virkninger, der 
skal opnås. 

2.3.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Hvad er det mest sandsynlige projekt at lanceres set i forhold til din organisations 
styrker? 

 Flugter disse målsætninger med ESI-fondenes generelle rammer i den 

indeværende periode? 

 Kig de forskellige kategorier af idræts indsatser igennem for at afgrænse dine idéer 

og tilføje ekstra dimensioner. 

 Overvej, om projektmålene kunne nås mere effektivt ved at indgå partnerskaber 

med andre organisationer  

 Spørg dig selv, hvad dine idéer betyder mere konkret – hvad er målsætningerne, 

hvordan vil projektet blive gennemført og over hvilken periode, hvem vil skulle 
involveres, hvad vil du forvente at kunne opnå? 

 

2.4 Trin 4: Find ud af, hvad situationen er der, hvor du befinder dig 

 

Projektidéer skal holdes op imod målsætningerne for de relevante finansieringskilder 
og skal sandsynligvis ændres. Husk på, at ESI-fondene for det meste bestemmes på 

nationalt eller regionalt niveau.  

 
Først skal de forskellige muligheder tænkes igennem. Hvilken type projekt har du i 

tankerne? Er det et regionalt udviklingsprojekt, eller er det knyttet til beskæftigelses- 
og sociale forhold? Eller vil ELFUL eller EHFF være relevant, hvis du befinder dig i 

landdistrikter eller kystområder? 
 

Husk, at der er visse overlapninger mellem finansieringskilderne, således at der er en 
vis fleksibilitet i systemet.  

 

Dernæst vil du nok skulle kigge nærmere på de relevante operationelle 
programmer. 

 
Hvilke operationelle programmer, der er relevante, vil afhænge af, hvilket land du 

befinder dig i, og om du er aktiv på nationalt eller regionalt plan. 
 

Det næste kapitel indeholder oplysninger om, hvordan du skal finde ud af, hvilke 
operationelle programmer der er relevante. 
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Når du har fundet ud af, hvilke operationelle programmer, der er relevante, er det 

imidlertid en meget god idé at læse de relevante dokumenter. Her vil du få at vide, 
hvad det er, myndighederne forsøger at opnå i dit område, hvilke af EU"s 

målsætninger, der prioriteres højest, hvordan programmet vil blive gennemført, lige 
som der vil være masser af information om de lokale rammebetingelser. 

 
Ved at læse det operationelle program finder du ud af, om din idé kunne være af 

interesse, i hvilket omfang den vil skulle tilpasses, eller om du bliver nødt til at vende 
tilbage til tegnebrættet. 

 

Alternativt kunne europæiske territoriale samarbejdsprogrammer à la Interreg, som 
koordineres af Kommissionen, men som også ofte opererer i særlige områder, være 

relevante. Igen vil det være nødvendigt at få styr på detaljerne.  

2.4.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Vedrører dine projektidéer mere regionaludvikling eller socialfonden, eller befinder 

du dig i et landdistrikt eller måske et kystområde?  

 Eller vil rammen for de europæiske territoriale samarbejdsprogrammer, som 

koordineres direkte af Kommissionen, være relevant?  

 På dette tidspunkt vil det også være en god idé at se på en række andre 
muligheder. 

 Find ud af, hvilke dokumenter, der er relevante for din situation (se næste kapitel). 

 

2.5 Trin 5: Find ud af, hvor vi er henne i programmeringscyklussen 

 
Husk, at der er en programmeringscyklus, og at de største muligheder byder sig på 

forskellige tidspunkter i denne cyklus.  
 

Den nuværende programmeringsperiode løber fra 2014 til 2020. Her i 2016 er de 
vigtigste rammer på nationalt og regionalt plan stort set blevet fastlagt, og nogle 

forvaltningsmyndigheder er allerede begyndt at udsende indkaldelser af forslag.  
 

Nogle indkaldelser er offentlige, og der vil ofte være yderligere indkaldelser af forslag 

med frister senere i cyklussen. 
 

Det er imidlertid vigtigt at finde ud af, hvornår det er muligt at indsende forslag 

2.5.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Hvilken fase i udviklingen i programmerne er relevant for dig? 

 Hvad er de kritiske datoer for offentliggørelsen af indkaldelser og deres svarfrister? 

 Hvilke muligheder vil der opstå senere hen i cyklussen? 
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2.6 Trin 6: Tal med nogen, der kan rådgive dig om, hvordan du 

udarbejder et projekt 

 
Der er masser af rådgivning tilgængelig på forskellige niveauer (som angivet i næste 

kapitel), og det er håbet, at der vil være et aktivt Sport Action Network tilgængeligt til 
at understøtte udviklingen af forslag med udgangspunkt i idræt.  

 
Det vil imidlertid være vigtigt, hvis det er muligt, at snakke med dem, der forvalter 

det operationelle program eller andre programmer, som du ønsker at fremsende 

forslag under. De vil kunne fortælle dig, om dine idéer indeholder elementer, der kan 
støttes, eller de kan måske foreslå alternative fremgangsmåder eller elementer, som 

du skal tage hensyn til. 
 

Mange forvaltningsmyndigheder er glade over at kunne diskutere idéer eller give råd i 
de tidlige faser af udformningen af et forslag, selv om der selvfølgelig er 

begrænsninger, når en indkaldelse af forslag først er blevet offentliggjort. 
 

Husk dog også, at forvaltningen af operationelle programmer ofte uddelegeres til 

andre organisationer. Det relevante dokument for det operationelle program 
indeholder oplysning om, hvordan programmet er blevet forvaltet, og hvilke 

organisationer, der er involveret. Det kan være, at du skal tale med disse andre 
organisationer i stedet for med forvaltningsmyndigheden direkte. 

 
Derudover er det ofte nyttigt at tale med andre organisationer lokalt og nationalt, der 

kan være involveret i det område, du overvejer. Regionale udviklings- eller 
kommunale myndigheder kan ofte være til hjælp, og det samme gælder 

erhvervsstøtteorganisationer, såsom handelskamre. De kan også være potentielle 

partnere, navnlig inden for rammerne af strategier for intelligent specialisering og 
byudvikling og andre kritiske strategier.  

2.6.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Find ud af, hvilke organisationer, der er de mest relevante at diskutere dine 
projektidéer med. 

 I disse organisationer identificerer du de embedsmænd, der kan være relevante og 
kontakter dem, eventuelt får et møde i stand med dem.  

 Overvej, hvilke andre organisationer, det kan være nødvendigt eller fordelagtigt at 

arbejde sammen med eller diskutere dine idéer med. 

 

2.7 Trin 7: Begynd at udarbejde et forslag  

 

Når du har en indikation af mulighederne med det projekt, du har i tankerne og kan se 

en farbar vej fremad, skal du begynde at overveje, hvordan du vil sammensætte et 
forslag. Lad så vidt muligt være med at vente, til indkaldelsen af forslag er 

offentliggjort. 
 

Afsnit 3.7 og 3.8 indeholder forslag til nogle områder, som du måske kunne tage til 
dig samt kilder til information i forbindelse med dem. 

 
Nedsæt en gruppe, som får ansvaret for at udforme forslaget i din organisation. 

Tag kontakt til potentielle partnere med et klart forslag til, hvordan du forestiller dig, 

at I kan arbejde sammen. 
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Forsøg at få fat på kopier af andre, tidligere indkaldelser og forslag, så du kan se, 

hvad det drejer sig om.  
 

Indhent rådgivning og assistance fra andre med erfaring i at indkalde forslag, f.eks. 
fra et lokalt universitet. 

2.7.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Hvem vil blive ansvarlig for at skrive et forslag? 

 Hvem er de partnere, du forestiller dig at arbejde sammen med? 

 Skab dig en forståelse af, hvad det indebærer at skrive et forslag – hvad skal der 

stå, hvordan skal det struktureres, osv.- eventuelt ved at kigge på tidligere 
indkaldelser og forslag. 

 Hvor meget hjælp har du behov for, og hvor skal den komme fra? 

 

2.8 Trin 8: Skriv og fremsæt et forslag 

 
Når indkaldelsen af forslag er offentliggjort, skal du læse den omhyggeligt igennem og 

tage detaljerede noter om, hvad der kræves i indkaldelsen.  
 

Sørg for, at alle væsentlige krav i indkaldelsen er medtaget. Læg især mærke til, hvad 
det er, indkaldelsen tilstræber at opnå, og sørg for, at det foreslåede projekt kommer 

til at bidrage til at realisere disse målsætninger. 
 

Sørg for, at der er nok tid til at få skrevet, gennemlæst og finpudset forslaget. 

 
Planlæg leveringen af forslaget, så kravene til format og tidsfrister overholdes. Sørg 

f.eks. for, at alle organisationens juridiske repræsentanter har mulighed for at 
underskrive de nødvendige dokumenter. 

2.8.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Udformning af et forslag skal være en planlagt og velovervejet proces, med interne 
frister og tilstrækkelig tid til at få forslaget leveret formelt inden fristen for 

indkaldelsen.  

 Opfylder forslaget kravene i indkaldelsen så direkte som muligt?  

 

2.9 Trin 9: Gennemførelse af projektet  

 
Hvis dit forslag bliver udvalgt, vil det sandsynligvis have nogle vigtige konsekvenser 

for din organisation. Disse skal der tages hånd om, så snart du ved, at forslaget er 
blevet udvalgt.  

 
Afhængigt af, hvad du har foreslået, vil projektet være mere eller mindre komplekst, 

men under alle omstændigheder vil fokus på de centrale målsætninger og overvågning 
af udviklingen være vigtigt. 

 

Der er visse regler, der skal gælde i løbet af et projekt, især vedrørende 
støtteberettigede omkostninger og indberetningskrav. Det er vigtigt at overholde disse 

regler. 
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Du vil sandsynligvis finde ud af, at efterhånden som projektet skrider frem, vil der 

åbne sig nye perspektiver op om idrættens bidrag til den økonomiske og sociale 
udvikling.  

2.9.1 Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 De nødvendige tilpasninger af ansvarsområderne i din organisations teams, hvis 
dit forslag udvælges, skal gennemtænkes og planlægges. 

 Sørg for, at du sætter dig ind i de formelle regler for gennemførelsen af 
kontrakten. 

 Hold fokus på projektets centrale mål, men vær også åben over for nye idéer og 

tilgange. 

 

2.10 Trin 10: Vurdér og rapportér om projektet  

 

I takt med, at projektet skrider frem, er det vigtigt at tænke over, hvilken arv det 

efterlader sig.  
 

På den ene side drejer det sig om at sikre, at de opnåede fremskridt er blevet 
vurderet rimeligt, og, hvor det er muligt, er blevet holdt op mod de passende 

indikatorer. Formelle evalueringer kan medvirke til denne proces.  
 

På den anden side er der en kæmpefordel ved at sikre kontinuitet i projektets 
indsatser og ved at gøre aktører med interesse for idræt og regional udvikling mere 

opmærksomme på, hvad der er ved at blive opnået. 

 
Til dels er det et spørgsmål om at komme ind i rutinen med indberetningsprocesserne. 

Det handler også om at styrke projekternes profil og deres resultater på mindre 
formelle måder og bidrage til den nye viden om og erfaring med både idrætsmiljøerne 

og med de regionale udviklingsmiljøer.   
 

Så derfor, gør opmærksom på det, du har lavet.  

2.10.1   Forhold, der skal tages under overvejelse:  

 

 Hvordan skaber du dig en profil for det, du har lavet, både i det eget nationale 
eller regionale fællesskab og i idrætsmiljøet? 

 Kan du gøre din nye viden og erfaring tilgængelig for andre?  
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3. Få styr på detaljerne 
 
Vi håber, at de 10 trin, som vi har beskrevet i foregående kapitel, har hjulpet 

interessenter i udvikling af ESIF-projekter baseret på idræt og fysisk aktivitet med at 
skaffe sig et overblik over processerne og udvikle en forståelse af, hvad der skal 

gøres. 
 

Det tidligere kapitel gik imidlertid bevidst let hen over nogle af de nærmere 
enkeltheder. Formålet med dette kapitel er at rette op herpå ved at opstille 

retningslinjer for, hvordan man får adgang til de detaljerede oplysninger, det er 

nødvendigt at få på plads for at udvikle vellykkede projekter. Kapitlet er inddelt i flere 
afsnit, således at det er muligt at få et hurtigt overblik over, hvad der er nødvendigt at 

få på plads, og blive henvist til de vigtigste kilder. 
 

Det skal imidlertid understreges, at det ikke er nødvendigt at gå ind og læse alle de 
oplysninger, der henvises til. Mange af dem kan betragtes som baggrundsinformation, 

der kan være nyttig for at få en bedre forståelse af de forskellige aspekter af EU-
finansiering, når først der er styr på det grundlæggende.  

 

De afsnit, der vurderes at være de mest nyttige umiddelbart, er afsnit 3.1, 3.4, 3.5 og 
3.9. 

3.1 Nyttige retningslinjer  

 

Det er værd igen at pege på følgende: 

 
"Funding for Sports in the European Union" (finansieringsmuligheder for 

idræt i Den Europæiske Union) offentliggjort af Den Europæiske Olympiske 
Komités EU-kontor  

 
"Guide to EU Funding for the Tourism Sector" (vejledning om EU-finansiering til 

turisterhvervet) findes på engelsk og fransk, og drejer sig primært om turisme, men 
har ligeledes mange oplysninger, der er relevante for idræt.  

 

Der findes også nyttige anvisninger på nationalt plan. F.eks. har det franske 
ministerium for byudvikling, unge og idræt for nylig offentliggjort en vejledning i 

finansiering af idræt, som omfatter både ESI-fondene og Erasmus +. Den har titlen: 
 

Guide des financements européens pour le sport 
 

Også den tyske olympiske komité (DOSB) har offentliggjort interessante oplysninger 
om støtte til idræt fra strukturfondene i den foregående periode, der stadig er af 

interesse:  

 
"Sportstättenförderung durch die EU" 

 
Kommissionen har ligeledes offentliggjort en generel vejledning: "Vejledning for 

modtagere af støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og 
tilknyttede instrumenter"" 

 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&
http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdf
https://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_da.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_da.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_da.pdf
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3.2 Den politiske baggrund i EU 

 
3.2.1 Idrætspolitik  

 
En oversigt over den seneste udvikling inden for EU"s idrætspolitik og henvisning til 

arbejdet i nogle af de ekspertgrupper, der blev nedsat i henhold til EU-arbejdsplanen 

for idræt (2014–2017), findes i hovedrapporten i undersøgelsen af idrættens bidrag til 
regionaludvikling via strukturfondene. 

 
Europa-Kommissionens websted om idræt, som både giver oplysning om de politiske 

udviklingstendenser og om nylige indsatser, findes på: 
 

http://ec.europa.eu/sport/  
 

and http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm  

 
Nærmere oplysninger om diskussionen om den seneste udvikling findes på webstedet, 

der præsenterer resultaterne af European Sport Forum 2016: 
 

http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm  
 

En vejledning til EU"s idrætspolitik på engelsk, fransk og tysk findes ligeledes på 
webstedet for Den Europæiske Olympiske Komités EU-kontor:  

 

http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy  

3.2.2 De europæiske struktur- og investeringsfonde 

 
Henvisninger til de seneste udviklingstendenser i de europæiske struktur- og 

investeringsfonde (ESI-fondene) findes i hovedrapporten i undersøgelsen af idrættens 
bidrag til regionaludvikling via strukturfondene. 

 
En oversigt over, hvordan de komponenter, der indgår i ESI-fondene, er blevet 

udformet, med henvisninger til forhandlingerne med medlemsstaterne, retsakterne om 

oprettelse af de forskellige fonde for den indeværende periode og masser af 
henvisninger til andre nyttige baggrundsoplysninger findes på: 

 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_da.htm  

3.3 Vigtigste finansieringskilder 

 
De grundlæggende data om de tilgængelige fonde, og hvordan de tildeles, kan hentes 

på: 
 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/  
 

En vigtig ressource, der dækker mange aspekter af ESI-fondene og 

regionalfondene i særdeleshed, findes på: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/da/policy/what/investment-policy/ 
 

Dette websted er det vel nok mest anvendelige websted på området, og der 
vil blive henvist til forskellige underafsnit nedenfor.  

  

http://ec.europa.eu/sport/
http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm
http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_da.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/policy/what/investment-policy/
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Det tilsvarende websted for Den Europæiske Socialfond (ESF) er: 

 
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=da   

 
Disse to websteder findes på alle de vigtigste EU-sprog. 

 
Grundlæggende oplysninger om ELFUL"s generelle politik i indeværende periode findes 

på: 
 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm  

 
Mere detaljerede oplysninger i forbindelse med opfølgninger på mulige forslag kan 

også findes på portalen for udvikling af landdistrikterne 2014-2020 (Rural 
Development Gateway): 

 
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-

2014-2020  
 

Med hensyn til havområder findes der oplysninger om, hvordan EHFF-finansiering 

forvaltes, samt kontakter i medlemsstaterne, på:  
 

https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_da  
 

Oplysninger om Interreg, som fremmer det europæiske territoriale samarbejde og 
fælles tiltag og udveksling af politikker mellem nationale, regionale og lokale aktører 

fra forskellige medlemsstater, findes på: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/da/policy/cooperation/european-territorial/  

 
Igen giver dette websted adgang til en række meget nyttige oplysninger, hvoraf nogle 

vil blive omtalt efterfølgende. 
 

"EU Funds Checklist" er et onlineværktøj, der skal hjælpe med at indkredse kilder til 
EU-fonde til specifikke formål (vedrørende de overordnede tematiske målsætninger): 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/checklist/  

3.4 Idræt og dennes økonomiske og sociale virkninger 

 
Undersøgelsen af idrættens bidrag til regionaludvikling via strukturfondene har 

afsløret mange eksempler på, at idræt og fysisk aktivitet har haft en betydelig virkning 
på den økonomiske og sociale udvikling på regionalt plan. Undersøgelsen har ligeledes 

peget på områder, hvor idræt er særligt effektiv, navnlig på grund af idrættens evne 

til at inddrage mange forskellige sociale grupper og dens rolle i en oplevelsesøkonomi i 
udvikling. Undersøgelsen er imidlertid gået skridtet videre og har analyseret de 

forskellige typer virkning, som idræt og beslægtede aktiviteter har skabt, og har 
fremvist eksempler på god praksis vedrørende disse forskellige typer. Kapitel 3 

beskæftiger sig specifikt med denne analyse, og der refereres til 33 tilfælde af god 
praksis, som præsenteres enkeltvis i et bilag. Tilsammen viser denne dokumentation, 

at idræt kan medvirke til opfyldelsen af alle de temamål, som danner grundlag for 
udformningen af ESI-fondene.  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=da
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020
https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_da
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/checklist/
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For overvejelsen af, hvordan idræt kan bidrage til løsningen af de problemområder, 

der står centralt i ESI-fondene i den nuværende programmeringsperiode, viser 
undersøgelsens kapitel 4, hvordan idræt allerede er integreret i en række intelligente 

specialiseringsstrategier og har stort potentiale til at bidrage til byudviklingsprocesser, 
samtidig med at idræt er åben for integrerede tiltag på tværs af flere beslægtede 

sektorer, navnlig sektorer i relation til turisme.  
 

Bag denne analyse har ligget et imponerende stykke arbejde udført på vegne af 
Europa-Kommissionens GD EAC eller udført af ekspertgrupperne, der er blevet nedsat 

under arbejdsplanerne for idræt over en række år. Denne analyse kan læses på: 

 
http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm  

 
Samarbejdet med Eurostat omkring udvikling af det statistiske grundlag for idræt i 

økonomien er særligt betydningsfuldt. Resultaterne af dette arbejde kan ses på: 
 

http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm  
 

Samlet set udgør analysen af de økonomiske og sociale virkninger af idrætsbaserede 

initiativer et imponerende rygstød til dem, der ønsker at iværksætte nye projekter og 
initiativer med afsæt i denne sektor. 

3.5 Bestemmelse af de relevante programmer for dit område 

 

Det er nødvendigt at få fastlagt, hvilke programmer der er relevante for dig. Dette vil 

primært være et spørgsmål om at afgrænse, hvilke operationelle programmer, der er 
relevante for det område, du befinder dig i. Husk på, at nogle operationelle 

programmer kan være nationale, mens andre gælder for specifikke regioner.  
 

En oversigt over, hvordan de enkelte medlemsstater har foreslået at gennemføre 
programmer for ESI-fondene i begyndelsen af programmeringsperioden, findes i 

følgende dokument: 
 

http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf  

 
Adgang til oplysninger om de specifikke operationelle EFRU-programmer for 

dit land findes på: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/da/atlas/programmes/?search=1&keywords=&cou
ntryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&peri

odId=3  
 

Underafsnittet i webstedet omtalt ovenfor indeholder en liste over alle de operationelle 

programmer for hvert land og dernæst et resumé af hvert operationelt program, 
herunder tematiske prioriteter og budget. Der er imidlertid ikke adgang til selve 

indholdet af det operationelle program. Dette kan ofte findes ved en generel søgning 
på internettet. 

 
De operationelle programmer for Den Europæiske Socialfond kan identificeres via 

afsnittet på ESF"s websted om "Støtte i dit land": 
 

Se http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=da  

 
  

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
Se%20http:/ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=da


 

 Praktisk vejledning for udvikling af projekter for idræt og fysisk aktivitet under De Europæiske Struktur- og 

Investeringsfonde (ESI-fondene) 

Juli 2016   14 

Der findes en oversigt over gennemførelsen af ESF i hvert land, lige som der er en 

liste tilgængelig over operationelle programmer og nationale kontakter, og i dette 
tilfælde er der ligeledes adgang til selve indholdet af de relevante dokumenter med de 

operationelle programmer.  
 

Tilsvarende oplysninger for de europæiske territoriale samarbejdsprogrammer kan 
hentes på: 

 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/da/atlas/programmes?search=1&keyw

ords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=A

LL  

3.6 Sådan finder du ud af de relevante programmer for dit område 

 
Når det er blevet konstateret, hvilke operationelle programmer eller Interreg-

programmer, der er relevante, er det nødvendigt at gøre noget hjemmearbejde om, 

hvordan programmerne gennemføres.  
 

De i forrige afsnit omtalte websteder giver oplysninger om 
forvaltningsmyndighederne for programmer i dit land, og i den forbindelse vil du 

måske finde følgende websted nyttigt: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/da/atlas/managing-authorities/ 
 

Ansvaret for den detaljerede gennemførelse kan imidlertid uddelegeres til andre 

agenturer. Det fuldstændige dokument, der fastlægger det relevante operationelle 
program, gør i hvert enkelt tilfælde rede for situationen. De ansvarlige myndigheder 

for gennemførelsen af specifikke operationelle programmer kan kontaktes for en 
drøftelse af projektidéer, lige som de i de fleste tilfælde har rådgivningstjenester. 

 
Webstederne giver ligeledes adgang til oplysninger om modtagerne af EU-støtte, 

hvilket kan være med til at give en indikation af den type projekter, der støttes lokalt.  
 

Vigtigt er, at disse websteder også har links til nationale websteder, som kan 

variere i indhold, men som ofte kan give meget nyttige oplysninger, ikke mindst om 
yderligere kilder for vejledning og assistance samt oplysninger om indkaldelser af 

forslag og frister. Derudover oplyser nationale websteder også om nationale og 
regionale organisationer, der er aktive inden for økonomisk og social udvikling og 

giver således indikationer om potentielle partnere. 
 

Det er nødvendigt at finde ud af, hvilke muligheder der byder sig under et målrettet 
operationelt program. Forvaltningsmyndigheder eller deres agenturer offentliggør 

indkaldelser af forslag og giver normalt oplysninger om forventede kommende 

indkaldelser. Tilsvarende oplysninger er tilgængelige for Interreg-programmer. Disse 
oplysninger er indlysende vigtige for en effektiv planlægning. 

 
Nogle af kilderne til rådgivning og assistance omtales i afsnit 3.9 nedenfor.  

 
Derudover vil det, navnlig hvis det projekt, der er ved at blive udformet, vedrører 

innovation i forbindelse med idræt eller et bidrag til byudvikling, være nødvendigt at 
tage hensyn til regionens beslutninger vedrørende en strategi for intelligent 

specialisering eller dens planer for byudvikling i relation til ESI-fondene.  

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/da/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/da/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/da/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/da/atlas/managing-authorities/
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Platformen for intelligent specialisering giver oplysninger om de strategier, der 

udvikles af regionerne for indeværende periode, sammen med en bred vifte af 
oplysninger, data og ressourcer.  

 
Webstedet henvender sig i bund og grund til regionale myndigheder og politiske 

beslutningstagere omkring økonomisk udvikling og kan være en smule overvældende 
for dem, der kommer i kontakt med emnet for første gang.  

 
Ikke desto mindre kan en selektiv brug af de tilvejebragte oplysninger give et overblik 

over de prioriteter, der er besluttet for din region og de relevante kontakter på 

regionalt niveau, hvis du gerne vil gå videre med dine idéer i denne sammenhæng.  
Webstedet findes på: 

 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home  

 
Deltagelse i dette projekt sker på frivillig basis for regionerne i Europa, og nogle af 

dem har valgt ikke at deltage. Oplysningerne er derfor ikke helt dækkende.  
 

Tilsvarende findes rammerne for kommunale myndigheders byudvikling under ESI-

fondene på webstedet for byudviklingsnetværket: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/ 
 

URBACT-webstedet kan imidlertid give en mere detaljeret forklaring på de aktioner, 
der er i gang på byudviklingsområdet i Europa. URBACT er et Interreg-program: 

 
http://urbact.eu/urbact-glance  

 

Også URBACT kan virke en smule overvældende ved første øjekast og er primært 
noget, der vedrører inddragelse af idræt i byudviklingsprojekter. Men for dem, der 

bevæger sig i den retning, kan det imidlertid være en vigtig indikation af, hvad der 
kan lade sig gøre. 

3.7 Udformning af et projekt  

 
Ved udformningen af idéer til et projekt skal man være opmærksom på 

målsætningerne og prioriteterne for det eller de programmer, der identificeres som 
relevante for de omstændigheder, der gælder for dig. Det afgørende i ethvert forslag 

er at sige, hvordan de definerede målsætninger kan nås med dit projekt.  
 

Det er håbet, at undersøgelsesrapporten kan give inspiration til en række yderligere 
initiativer. Den peger på, at et nyttigt udgangspunkt er de generelle mål for 

idrætsbaserede initiativer, og de eksempler på god praksis, der er beskrevet i et 

bilag til rapporten, indeholder oplysninger om, hvordan idræt og fysisk aktivitet 
tidligere er blevet anvendt til at nå strukturfondens mål.  

  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Det vil fremgå, at de vedrører forskellige generelle politiske målsætninger, og de 

opdeles under følgende overskrifter:  
 

 Direkte beskæftigelsesvirkninger 
 Innovation 

 Idrætsinfrastruktur og regional strategi 
 Idræt og regional strategi – Generelt 

 Idræt og byfornyelse og -udvikling 
 Idræt og udvikling af landdistrikter 

 Integrering i turismestrategien 

 Integrering i kulturelle og kreative industrier 
 Uddannelse af idrætsmedarbejdere – Retning for udvikling af færdigheder 

 Beskæftigelsesevne og tværgående færdigheder 
 Bidrag til forbedringer af sundheden 

 Bidrag til miljøet 
 Social samhørighed og forsoning  

 
Den bredere vifte af projekter, der er anført under hver medlemsstat, viser nogle 

eksempler på initiativer, der er blevet støttet i dit eget land. 

 
Analysen af disse eksempler og den identificerede gode praksis mundede ud i, at der i 

rapporten blev opstillet en Kategorisering af indsatser på idrætsområdet, som 
forsøger at sondre mellem de forskellige virkninger, som projekter baseret på idræt og 

fysisk aktivitet kan skabe.  
 

Der blev angivet følgende indsatskategorier: 
 

Tabel 3.1 Kategorier af indsatser på idrætsområdet 

 

1. Direkte støtte til SMV"er, der er 

involveret i idræt  

10. Fremme af udvikling inden for 

idrætsteknologi og andre former for 

innovation  
 

2. Forbedring af det fysiske miljø 11. Systematisk udvikling af en bredere 

idrætsbaseret strategi 

3. Fremme af bæredygtig transport 12. Kombination af tiltag inden for idræt 

og udvikling af turisme eller kulturelle og 

kreative industrier 

4. Andre foranstaltninger til 

nedbringelse af miljøvirkningen 

13. Forbedring af idrætsfærdigheder og -

kompetencer 

 

5. Fremme af og tilskyndelse til udefra 

kommende investeringer  

14. Brug af idræt til udvikling af bredere 

beskæftigelsesfærdigheder 

6. Skabelse af beskæftigelse inden for 
idræt og fysisk aktivitet 

15.  Socialt engagement  
 

7. Virkninger på dermed forbundet 

beskæftigelse   

16. Forbedring af ledelsesmæssig og 

administrativ kapacitet 

8. Indirekte beskæftigelsesvirkninger 17. Håndtering af sundheds- og andre 
samfundsmæssige udfordringer samt 

medvirken til glæde og velfærd 

9. Vækst i erhvervslivet og andre 
økonomiske virkninger  
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Bemærk, at et givet projekt kan forsøge at opnå flere af disse virkninger på samme 

tid. De forskellige kategorier kan imidlertid være med til at trække de analytiske 
afgrænsninger skarpere op i et forslag og til, at der tilføjes ekstra dimensioner til 

forslaget, og dermed være med til at formulere den fulde virkning af den foreslåede 
indsats. Kategoriseringen af idrætsindsatser fastsættes og diskuteres i den endelige 

rapports afsnit 5.2.  
 

Kreativ brug af de idéer, der fremlægges i undersøgelsen, vil være med til at 
formulere et overbevisende forslag, men naturligvis vil de præcise krav ikke være 

kendt, før indkaldelsen af forslag er offentliggjort. Det skal understreges, at alle 

forslag skal være i overensstemmelse med de i indkaldelsen fastsatte 
specifikationer. Disse specifikationer skal undersøges nøje, når indkaldelsen af 

forslag er blevet offentliggjort, også set i lyset af fristerne for indgivelse af forslaget. 
Ikke desto mindre er det muligt at forberede sig på forkant af indkaldelserne, inden de 

offentliggøres. 
 

Forarbejdet bør omfatte gennemlæsning af det relevante operationelle program, så 
man kan sætte sig ind i, hvad det er, myndighederne forsøger at opnå, og hvad det er 

for problemer, de sigter på at få løst. 

 
Samtidig skal man have øje for hovedformålene, partnerne i projektet og andre 

inputs, den måde projektet skal styres på, systemet for overvågning af forløbet samt 
rapportering, herunder arten af de indikatorer, der vil blive foreslået. Alle disse 

elementer vil skulle tilpasses til de faktiske specifikationer i indkaldelsen, men de vil 
sandsynligvis alle optræde i den ene eller anden form. Det følgende afsnit giver nogle 

idéer til, hvor man kan finde visse indikationer af den slags ting, der vil udgøre et godt 
forslag.  

3.8 Andre forslag og rapporter 

 
Der kan måske findes eksempler på tidligere forslag. Disse eller sammenfatninger til 

brug for evalueringer kan til tider findes på internettet, eller de kan være tilgængelige 
lokalt fra organisationer, der er villige til at dele denne type dokumenter. Du skal blot 

være opmærksom på, at forslag, der vedrører den foregående 

programmeringsperiode, måske ikke indeholder elementer, der gælder for de nye krav 
i den nuværende programmeringsperiode. 

 
Der findes mange evalueringsrapporter, der dækker tidligere og undertiden 

igangværende aktiviteter under strukturfondene. Disse vedrører til tider specifikke 
projekter, men dækker mere generelt programmer eller aspekter af programmer på 

regionalt, nationalt og europæisk plan.  
 

På europæisk plan er en række evalueringsrapporter om den foregående 

programmeringsperiode tilgængelige på følgende websteder: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=da 

https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation  
 

Der findes ligeledes en række Interreg-evalueringer, der kan hentes på webstedet for 
evaluering af regionalpolitikken. 

 

Nogle af de ovenfor nævnte websteder kan ligeledes have links til evalueringer på 
nationalt plan, enten direkte eller via links til nationale evalueringswebsteder.  

Alle projektaktiviteter skal indberettes, og nogle af disse rapporter kan hentes på 
projektwebsteder. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=da
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
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3.9 Hjælp og støtte  

 
I fortsættelse af projektet oprettes der et Sport Action Network bestående af 

enkeltpersoner og organisationer med interesse i at udvikle idrætsbaserede projekter, 
der støttes af ESI-fondene. Der vil dybest set være tale om en gensidig 

selvhjælpsgruppe, der bistår sine medlemmer og idrætsorganisationer med at løse 

problemer, som man støder på i forbindelse med udvikling af forslag og projekter. 
Medlemmernes bidrag vil variere, men blandt dem vil der være medlemmer, der er 

indstillet på at arbejde aktivt for at støtte udvikling af forslag, typisk en partner i 
projektet.  

 
På tidspunktet for udformningen af dette dokument pågår der fortsat diskussioner 

med organisationer, der er interesserede i at hoste dette netværk. Yderligere nyheder 
om denne udvikling vil blive lagt op på CSES-projektets websted: 

 

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/  
 

Ud over dette specifikke netværk findes der masser af organisationer, der kan hjælpe 
med udviklingen af forslag.  

 
Enterprise Europe Network har kontorer overalt i EU og yder rådgivning og bistand til 

virksomheder og andre, der ønsker at udnytte de europæiske muligheder optimalt. 
Disse kontorer hostes normalt i vigtige regionale organisationer, således at personalet 

er helt på forkant med den regionale dimension af udviklingsindsatsen.  

 
Du finder dit lokale medlem af Enterprise Europe Network på: 

 
http://een.ec.europa.eu/ 

 
Som tidligere nævnt vil de nationale EFRU- og ESF-websteder ofte henvise dig til 

organisationer, der kan hjælpe på nationalt eller regionalt niveau, herunder 
forvaltningsmyndighedernes rådgivningstjenester. 

 

Interreg Europe har kontorer i de enkelte lande, som kan hjælpe med alle Interreg-
programmer:  

 
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/  

 
Det kan være nyttigt at vide, at der findes en række konsulenter, der arbejder 

sammen med organisationer om at udvikle forslag.  

http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. På lang sigt 
 
I øjeblikket er ESI-fondenes mål, prioriteter og gennemførelsesprocedurer fastsat frem 

til 2020 både på europæisk, nationalt og regionalt plan. Beslutningerne er blevet 
truffet med hensyn til, hvilke prioriteter der er for investeringer, og mere bredt 

formuleret, hvilke typer aktion der skal prioriteres. Der er derudover offentliggjort 
indkaldelser af forslag, projekter er blevet godkendt, og væsentlige dele af budgettet 

er allerede blevet tildelt.  
 

Evalueringer af den tidligere programmeringsperiode er ligeledes ved at blive afsluttet, 

og Kommissionen har allerede indledt processen med at drøfte udformningen af ESI-
fondene for den næste programmeringsperiode. I takt med at dette udvikler sig, vil 

der finde høringsprocesser sted både på europæisk og på nationalt niveau. 
 

Det skal derfor overvejes, hvordan idræt og fysisk aktivitet kan integreres i ESI-
fondene efter 2020, og hvordan  deres form og indhold kan påvirkes på en måde, der 

ikke kan lade sig gøre i dag.  
 

Det forekommer temmelig sandsynligt, at der af sig selv vil opstå en stigende 

påskønnelse af idrættens rolle i den økonomiske og sociale udvikling, i takt med at 
idrætsområdet og andre beslægtede områder vinder stadig mere indpas i den 

moderne oplevelsesøkonomi, og efterhånden som der indsamles stadig mere 
dokumentation for, at idræt og fysisk aktivitet er effektive instrumenter til at tage 

økonomiske og sociale udfordringer op. Ikke desto mindre skal der fortsat fremføres 
argumenter herfor, også på forskellige niveauer.  

 
Formålet med undersøgelsen af idrættens bidrag til regionaludvikling via 

strukturfondene var at fremstille dokumentation for idrættens større rolle under ESI-

fondene, men resultaterne og analysen i undersøgelsen skal tages op og anvendes til 
at underbygge påstanden om idrættens rolle. Især kan eksemplerne på god praksis 

tjene som skyts, i og med at de giver klare og konkrete anvisninger på, hvad der kan 
opnås. 

 
En lignende situation fremkom i forbindelse med kulturelle og kreative aktiviteter for 

flere år siden, da de nationale kulturministerier spillede en stor rolle med hensyn til at 
gøre opmærksom på deres sektor sammen med deres kolleger i finans- og 

økonomiministerierne på lokalt niveau. En tilsvarende indsats fra de ministerier, der er 

ansvarlige for idræt, kunne være en vigtig udvikling, navnlig hvis også de nationale 
idrætsorganisationer mobiliseres.  

 
Det er også nødvendigt at fremføre argumentet på regionalt plan om, at idræt skal 

indtage en mere fremtrædende rolle i regionale operationelle programmer, men også 
at bidrage til de diskussioner og strategier, der udvikles på basis heraf. Dette kan ske i 

forbindelse med drøftelserne om anvendelsesområdet for idrætsbaserede projekter.  
 

Sport Action Network har til formål at støtte tiltag, der skal forbedre idrættens profil 

på regionalt plan, samt at bidrage til udviklingen af specifikke projektforslag.   
 

Samtidigt skal der være en erkendelse af, at argumentationen for fordelene ofte kan 
være mere effektiv, hvis det sker samtidigt med parallelle områder, såsom turisme og 

de kulturelle og kreative industrier. Eksemplerne på god praksis illustrerer, at det helt 
igennem er muligt at opbygge væsentlig regionaludvikling baseret på idræt alene, 

men samtidig betyder lokale omstændigheder oftere, at det giver bedre mening at 
finde frem til lokale udviklinger for idræt inden for rammerne af en bredere 

turismestrategi eller en strategi, der er knyttet til oplevelsesøkonomien.  
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