
 

 
 

 
 

 

 
A sport hozzájárulása a 
regionális fejlődéshez a 

strukturális alapok révén – 

tanulmány 
 

Gyakorlati útmutató sporttal és 

testmozgással kapcsolatos projektek 

létrehozásához az európai strukturális és 
beruházási alapok keretében 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
A tanulmányban szereplő információk és vélemények a szerző(k) nézeteit 

tükrözik, és nem feltétlenül felelnek meg az Európai Bizottság és/vagy az 
Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos 
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Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) nem kezeskedik a tanulmányban 
szereplő adatok pontosságáért. A tanulmányban foglalt információk 

felhasználásáért az Európai Bizottság, az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális 
Végrehajtó Ügynökség (EACEA), illetve a nevükben eljáró személyek nem 

tartoznak felelősséggel. 
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1. Bevezetés 
 
Az emberek különböző okokból kezdik el a sport és a testmozgás különböző formáit, 

például egyszerűen azért, mert örömet okoz számukra, vagy éppen edzettségük és 
egészségi állapotuk javítása, illetve a jó közérzet megteremtése érdekében. A sportot 

már csak azért is fontos támogatni, hogy segítsünk az embereknek e célok 
elérésében, de a sport és a testmozgás ösztönzésének a közvetlen, személyes pozitív 

hatásokon kívül más okai is vannak.  
 

A modern gazdaságokban a sport közvetlenül hozzájárul a gazdasági 

tevékenységekhez, üzleti és társadalmi tevékenységek még szélesebb skálájának 
létrehozására ösztönözhet, és képes a legkülönfélébb személyeket és csoportokat 

motiválni. Tömören fogalmazva: a sportnak és a testmozgásnak nagyon fontos 
gazdasági és társadalmi hatásai lehetnek, különösen helyi és regionális szinten. 

 
Számos forrásból lehet tájékozódni a sporttal kapcsolatos tevékenységek 

fejlesztéséhez megpályázható, európai szintű támogatásokról. Az alábbi kiadványok 
például, amelyek számos jó tanácsot is tartalmaznak, igyekeznek a rendelkezésre álló 

támogatások teljes skáláját lefedni: 

 
„Funding for Sports in the European Union” (Sportfinanszírozás az Európai 

Unióban) – az Európai Olimpiai Bizottság brüsszeli irodájának kiadványa  
 

„The Guide to EU Funding for the Tourism Sector” (Útmutató a turisztikai ágazat 
uniós finanszírozásáról) – elérhető angol és francia nyelven, alapvetően a turizmussal 

foglalkozik, de számos, a sport szempontjából is releváns információt tartalmaz.  
 

Nemzeti szinten is sok hasznos útmutatáshoz hozzá lehet férni. A városfejlesztésért, 

ifjúságért és sportért felelős francia minisztérium például nemrég adta ki a 
sportfinanszírozást szolgáló forrásokra vonatkozó útmutatóját, amely az európai 

strukturális és beruházási alapok, valamint az Erasmus+ tartalmazta lehetőségeket is 
tárgyalja. Ennek címe a következő: 

 
Guide des financements européens pour le sport 

 
A Német Olimpiai Bizottság (DOSB) is közzétett információkat a strukturális alapok 

előző periódusának sportra vonatkozó, még releváns támogatásairól:  

 
„Sportstättenförderung durch die EU” 

 
Ezenkívül rendelkezésre áll a Bizottság általános útmutatója is: „Útmutató az 

európai strukturális és beruházási alapok és az EU ezzel összefüggő 
eszközeinek kedvezményezettjei számára”. 

 
Ez a gyakorlati útmutató kifejezetten azokkal a sporttal és testmozgással 

kapcsolatos projektekkel, illetve az ezekre elnyerhető támogatásokkal 

foglalkozik, amelyek célja, hogy gazdasági és társadalmi hatásokat 
generáljanak az európai strukturális és beruházási alapok felhasználásával. 

 
  

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=hu
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_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_hu.pdf
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Ez a gyakorlati útmutató tehát a következő alapok által támogatott sportprojektekre 

fókuszál: 
 

 Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA),  

 Európai Szociális Alap (ESZA),  

 Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA),  

 Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA). 

 

1.1 Kinek szól az útmutató  

 

Az útmutatót azoknak a személyeknek és főként azoknak a szervezeteknek dolgoztuk 
ki, akik és amelyek olyan sporttevékenységekkel szeretnének foglalkozni, amelyek 

meglátásuk szerint pozitív hatással lehetnek az érintett közösségre, városra, régióra 
vagy akár az érintett ország egészére. Ide tartoznak például a sportszervezetek, a 

sportszövetségek, a sportvállalkozások, a sportklubok, valamint a sportért felelős 

nemzeti, regionális és helyi hatóságok, de az útmutató hasznos lehet az önkéntes 
szervezeteknek, a képzési szervezeteknek és a gazdasági fejlesztéssel hivatásszerűen 

foglalkozóknak is. 
 

Az útmutató második és harmadik fejezetei a jelenlegi programozási időszak (2014–
2020) projektjeire vonatkoznak. A hosszabb távú szempontokat az utolsó (negyedik) 

fejezetben vázoljuk fel.  

1.2 Az útmutató használata  

 

Aki az európai strukturális és beruházási alapok keretében finanszírozandó projektet 
szeretne létrehozni, annak számítania kell rá, hogy ez a folyamat kissé bonyolult lesz, 

különösen akkor, ha azt szeretné, hogy a projekt sikeres legyen – és ki ne szeretné 

ezt.  
 

Hogy az útmutató olvasói ne vesszenek el a részletekben, először csak a projekt 
kidolgozására irányuló folyamat fő elemeit tekintjük át, míg számos fontos részlettel 

csak a későbbiekben foglalkozunk. Így tulajdonképpen kétszer mutatjuk be a 
folyamatot, hogy az olvasó végül viszonylag teljes képet kapjon róla. Először 

felvázoljuk, milyen tíz fő lépést kell megtenni a sikeres projekt létrehozása érdekében 
a jelenlegi programozási időszakban. Másodszor pedig részletesebben bemutatjuk a 

megfontolandó szempontokat, illetve azokat az információforrásokat, amelyeknek 

ismeretére szükség van.  
 

Az utolsó fejezet arról szól, hogy miként lehet hosszú távon (a következő 
programozási időszakokban) elismertebbé és megbecsültebbé tenni a sporttal 

kapcsolatos tevékenységeket.  
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2. A sikeres projektek létrehozásának tíz lépése 

2.1 1. lépés: Hinni abban, hogy a sport változásokat hozhat 

 

A sikeres projekthez először is szükség van arra a meggyőződésre, hogy a sport valódi 
változásokat eredményezhet, mivel egyedi sajátosságainál fogva a valódi gazdasági és 

társadalmi fejlődés ösztönzésének hasznos eszköze lehet.  

 
A tanulmány fő részét képező jelentés számos érvvel bizonyítja, hogy a sport valódi 

változásokat hozhat, de általánosságban véve a következőket érdemes szem előtt 
tartani: 

 

 A sport a legkülönbözőbb üzleti tevékenységeket képes közvetlenül generálni, 

legyen szó akár labdarúgó-óriásvállalatokról, akár kis helyi sportklubokról és 
edzőtermekről.  

 A sporthoz és a hozzá kapcsolódó tevékenységekhez emberi erőfeszítésre van 

szükség, ezért a sport viszonylag jónak mondható a helyi foglalkoztatás 
ösztönzésében, nemcsak a konkrét sporttevékenységeknek, hanem az azokhoz 

szükséges létesítmények felépítésének és karbantartásának köszönhetően is. 
Tömören fogalmazva: a sport jelentős multiplikátorhatást gyakorol a 

foglalkoztatásra.  

 A sport – az élménygazdaság egyik meghatározó elemeként – jónak mondható a 

tehetségek vonzásában, valamint az új és innovatív tapasztalatok ösztönzésében, 
gondoljunk csak például az új sportágakra vagy a sportteljesítmény mérésének, 

illetve a sporttevékenység nyomon követésének új módszereire.  

 A sport, különösen a teljesítménymérő rendszerek révén, egyre nagyobb teret kap 
az infokommunikációs fejlesztésekben és alkalmazásokban. 

 A sportesemények és sporttevékenységek erőteljes közvetlen hatást 
gyakorolhatnak a helyi gazdaságra, ugyanakkor marketing és promóció 

szempontjából is nagy lehetőségeket rejtenek magukban a konkrét termékektől 
kezdve egészen a beáramló befektetésekig. 

 A sport számos ponton kapcsolódhat más gazdasági tevékenységekhez, 
nevezetesen a turizmushoz, és így egy szélesebb fejlesztési stratégia szignifikáns 

eleme lehet. 

 A sport és a testmozgás javíthatja a mentális és a fizikai állapotot, ezáltal 
közvetlen pozitív hatást gyakorolhat a produktivitásra és foglalkoztathatóságra, és 

hozzájárulhat a tevékeny és egészséges időskorhoz. 

 Sporttal jól lehet motiválni az embereket, javítani lehet a közérzetet, és erősíteni 

lehet a társadalmi kohéziót. 

 A sport különösen alkalmas a társadalmilag kirekesztett csoportokkal való 

kapcsolatépítésre, az alapvető, de több területen is hasznosítható készségek 
fejlesztésére és a foglalkoztathatóság növelésére. 

 A fokozottabb testmozgás csökkentheti a szénhidrogén-alapú közlekedés 

használatát, és egyéb előnyös környezeti hatásai is lehetnek. 

 

A sportszervezetek, de akár a sportvállalkozások is síkra szállhatnak a sport 
gazdasági és társadalmi szerepének növelése mellett még akkor is, ha nem 

szándékoznak konkrét projekteket létrehozni az európai strukturális és beruházási 
alapok keretében. 
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2.1.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 Az Ön szervezetének mely aspektusai generálnak gazdasági és társadalmi 

hatásokat? 

 A sport fent felsorolt jellemzői közül melyek tűnnek igaznak az Ön szervezetére? 

 

2.2 2. lépés: A szervezet erősségeinek és a szervezetben rejlő 

lehetőségeknek a vizsgálata 

 

A lehetőségek részletesebb felülvizsgálatával gondolja tovább a szervezet sport és 
testmozgás általi lehetséges hozzájárulására vonatkozó kezdeti megfontolásokat. 

 
Vegye figyelembe, hogy a részvételnek számos különböző szintje van. 

 

 Az operatív programok között vannak olyanok, amelyek vállalkozásoknak vagy 

egyéb szervezeteknek nyújtanak támogatásokat ahhoz, hogy el tudjanak végezni 
bizonyos kutatásokat, vagy fejlődni tudjanak az infokommunikációs technológiák 

használata vagy a környezeti teljesítmény terén. Ezekre a támogatásokra, amelyek 

pályázati eljárása viszonylag egyszerű, sportvállalkozások és sportklubok 
pályázhatnak. 

 A sport- és önkéntes szervezetek projektjeikkel gyakran pályázhatnak viszonylag 
kisebb támogatásokra az ESZA operatív programjai keretében is. 

 Vannak közvetett támogatások is, mint például a kis- és középvállalkozásoknak 
(kkv-k) nyújtott tanácsadási szolgáltatások. 

 Lehetőség nyílhat megfelelő klaszterben vagy olyan nagyobb léptékű projektben 
való részvételre is, amelyhez szükség van a helyi vállalkozások és szervezetek 

együttműködésére. 

 
A jelenlegi programozási időszakban az a tendencia, hogy kevesebb egyéni támogatás 

érhető el, és több támogatás áll rendelkezésre a nagyobb hatású projektekre. Ezért 
gondolja át, hogy az Ön szervezete részt tudna-e venni egy ambiciózusabb, nagyobb 

méretű projektben. 
 

Gondolja át azt is, hogy segítségére lenne-e ennek a nagyobb hatásnak az elérésében, 
ha más szervezetekkel (helyi hatóságokkal vagy önkéntes szervezetekkel) működne 

együtt. Az ilyen típusú együttműködés kedvezően befolyásolja a projekt megítélését. 

2.2.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 Az európai strukturális és beruházási alapok keretében támogatott projektekben 
való részvétel mely szintje lenne megfelelő az Ön szervezete számára? 

 Hogyan illeszkedne a szervezete stratégiai célkitűzéseihez az európai strukturális 
és beruházási alapok keretében támogatott projekt? 

 Rendelkezik a szervezet a projekt létrehozásához szükséges forrásokkal és a kellő 
elkötelezettséggel?  

 Képes a szervezet pályázatot kidolgozni és benyújtani, majd irányítani a projektet?  

Szüksége van a szervezetnek ehhez külső segítségre?  

 Fel van készülve a szervezet arra, hogy helyi vagy akár európai partnerekkel 

együttműködjön a projekt létrehozása során? 
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2.3 3. lépés: A projektötlet megfogalmazása  

 
Hasznos lehet néhány olyan projektötletet felvázolni az európai strukturális és 

beruházási alapok általános orientációjának, illetve a szervezet relatív erősségeinek és 
elképzelt fejlődési irányának figyelembevételével, amelyek később egy projekt alapját 

képezhetik.  

 
A projektötleteknél érdemes figyelembe venni a sporttal kapcsolatos 

kezdeményezések általános célkitűzéseit és a sporttal kapcsolatos 
tevékenységek kategorizálását, amelyeket jelen tanulmány keretei között 

dolgoztunk ki (a részleteket lásd a 3. fejezetben). Az utóbbi a sporttal és 
testmozgással kapcsolatos projektek által kiváltott hatások típusait mutatja be. Ez a 

kategorizálás nem csak a lehetséges projekt központi céljának megfogalmazásában 
segít, hanem olyan kiegészítő dimenziókat is javasol, amelyek révén a tevékenységek 

párhuzamosan több pozitív hatást is generálhatnak. 

 
A tanulmány fő részében bemutatott bevált gyakorlatok és a bemutatott projektek 

széles spektruma inspirációt adhatnak.  
 

A projekt általános koncepciójának megfogalmazását követően érdemes 
megfogalmazni a projekt konkrétabb célkitűzéseit, valamint elgondolkodni azon, 

hogyan lehet ezeket megvalósítani, kiket kell bevonni a projektbe, hogyan lehet 
irányítani a projektet, illetve milyen időkeretek között és hogyan lehet megvalósítani a 

projekt nyomon követését. Végezetül pedig tisztázni kell a várható eredményeket, 

valamint az elérendő eredmények és hatások jellegét. 

2.3.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 Az Ön szervezetének erősségei alapján milyen projektet lenne a legészszerűbb 

elindítani? 

 Összhangban vannak ezek a célkitűzések az európai strukturális és beruházási 

alapok jelenlegi programozási időszakának általános orientációjával? 

 Tanulmányozza a sporttal kapcsolatos tevékenységek kategorizálását a 

projektötletek tisztázásához vagy kiegészítő dimenziók hozzáadásához. 

 Gondolja át, hogy a projekt célkitűzéseit hatékonyabban meg lehetne-e valósítani 
partnerségben más szervezetekkel.  

 Gondolja át, mit jelentenek a projektötletek konkrétabban megfogalmazva: mik a 
célkitűzések, hogyan és milyen időkeretek között történne a projekt végrehajtása, 

kit kellene bevonni a projektbe, és mik lennének a várt eredmények. 
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2.4 4. lépés: A projektötletek felülvizsgálata az adott helyszín 

figyelembevételével 

 
A projektötleteket a releváns finanszírozási források célkitűzéseinek 

figyelembevételével felül kell vizsgálni, és akár módosítani is kell ezeket. Tartsa szem 
előtt, hogy az európai strukturális és beruházási alapok projektjei sok esetben nemzeti 

vagy regionális szinten öltenek végső formát.  
 

Először is át kell gondolni a lehetőségeket. Milyen típusú projektben gondolkozik? 

Regionális fejlesztési projektről vagy a foglalkoztatással és társadalmi ügyekkel 
kapcsolatos projektről van-e szó? Alkalmas lenne-e a projekthez az EMVA vagy az 

ETHA, amennyiben az Ön szervezete vidéki vagy parti területen található? 
Ne felejtse el, hogy a finanszírozási források között vannak átfedések, így a rendszer 

teret ad némi rugalmasságnak.  
Ezt követően valószínűleg át kell néznie a releváns operatív programokat. 

 
Hogy melyik operatív program releváns az Ön számára, az függ attól, hogy melyik 

országban van az Ön szervezete, valamint hogy nemzeti vagy regionális szinten 

működik-e. 
 

A következő fejezetben tájékozódhat arról, hogyan lehet beazonosítani az Ön számára 
releváns operatív programokat. 

 
Miután beazonosította a releváns operatív programokat, hasznos lehet elolvasni a 

megfelelő dokumentumokat. Ezekből megtudhatja, mik a hatóságok célkitűzései arra 
a területre vonatkozóan, ahol Ön él, valamint hogy mely uniós prioritás van jelen a 

leginkább, és hogyan fog zajlani a program végrehajtása. Ezeken kívül számos további 

információt is megtudhat a helyi viszonyokról. 
 

Az operatív program tanulmányozása után el fogja tudni dönteni, hogy releváns-e az 
Ön projektötlete, vagy valamilyen mértékben módosítani kell azt – esetleg elölről kell 

kezdenie a tervezést. 
 

Az is lehetséges, hogy az Ön projektötletére a Bizottság által koordinált, gyakran 
speciális területekre vonatkozó európai területi együttműködési programok (pl. 

INTERREG) valamelyike alkalmazható. Ebben az esetben át kell tanulmányoznia az 

adott európai területi együttműködési program részleteit.  

2.4.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 Az Ön projektötlete inkább a regionális fejlesztéshez vagy a szociális alaphoz 

kapcsolódik? Az Ön szervezete vidéki vagy parti területen működik?  

 Vagy inkább a közvetlenül a Bizottság által koordinált európai területi 

együttműködési programok valamelyike lenne alkalmazandó az Ön 
projektötletére?  

 Ezen a ponton érdemes több lehetőséget is megvizsgálni. 

 Azonosítsa be az Ön számára releváns dokumentumokat (lásd a következő 
fejezetet). 
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2.5 5. lépés: Hol tartunk a programozási ciklusban? 

 
Ne felejtse el, hogy a munka egy programozási ciklusban folyik, és hogy a különböző 

lehetőségek a programozási ciklus más és más pontjain válnak elérhetővé.  
 

A jelenlegi programozási időszak 2014-től 2020-ig tart. 2016-ra a nemzeti és 

regionális szintek fő keretrendszereiről általában már megszületett a megállapodás, és 
egyes irányító hatóságok már el is kezdték közzétenni a pályázati felhívásokat.  

 
Egyes pályázati felhívások nyitva maradnak, és később újabb pályázati felhívások is 

közzétételre kerülnek, amelyek határideje valamikor később (a cikluson belül) van. 
 

Tájékozódjon arról, hogy mikor lehet pályázatokat benyújtani. 

2.5.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 A programok melyik szakasza releváns az Ön számára? 

 Tájékozódjon a fontos dátumokról: pályázati felhívások közzététele, pályázatok 

benyújtási határideje stb. 

 Milyen lehetőségek lesznek a ciklus későbbi szakaszaiban? 

 

2.6 6. lépés: Kapcsolatfelvétel azokkal, akik tanácsokat adhatnak a 

projekt létrehozásához 

 

Különböző szinteken számos különböző tanácsadási lehetőség áll rendelkezésre (lásd a 
következő fejezetet), és remélhetőleg egy sporttal kapcsolatos cselekvési hálózat aktív 

segítségére is számítani lehet majd a sporttal kapcsolatos pályázatok kidolgozásához.  
 

Mindenképpen fontos azonban felvenni a kapcsolatot az operatív program vagy az Ön 
pályázata szempontjából releváns egyéb program irányítóival – amennyiben ez 

lehetséges. Ők tudják megmondani, hogy az Ön ötletei támogathatóak-e, illetve ők 
tudnak alternatív megközelítéseket vagy elemeket javasolni, amelyeket érdemes 

figyelembe venni. 

 
Számos irányító hatóság örömmel megvitatja a projektötleteket, vagy ad tanácsot egy 

pályázat kidolgozásának korai szakaszában, de a pályázati felhívás közzététele után 
ezekre a lehetőségekre természetesen már bizonyos korlátozások vonatkoznak. 

 
Fontos tudni azonban, hogy az irányító hatóságok gyakran más szervezeteket bíznak 

meg az operatív programok irányításával. Az adott operatív program dokumentációja 
azt is tartalmazza, hogyan történik a program irányítása, és mely szervezetek vesznek 

részt az irányításban. Lehetséges, hogy érdemesebb ezekkel az egyéb szervezetekkel 

felvenni a kapcsolatot, mint közvetlenül az irányító hatósággal. 
 

Ezenkívül gyakran hasznos lehet felvenni a kapcsolatot más helyi és nemzeti szintű 
szervezetekkel, amelyek az Ön területén tevékenykednek. Ez ügyben gyakran hasznos 

tanácsokkal szolgálhatnak a regionális fejlesztési vagy városi hatóságok, illetve a 
vállalkozásokat támogató szervezetek (pl. a kereskedelmi kamarák) is. Az említett 

hatóságok és szervezetek potenciális partnerek is lehetnek, különös tekintettel az 
intelligens szakosodási és városfejlesztési, illetve egyéb fontos stratégiák által 

teremtett keretekre.  
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2.6.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 Azonosítsa be, mely szervezetek a legmegfelelőbbek arra, hogy megvitassa velük 

projektötleteit. 

 Keresse meg ezekben a szervezetekben az Ön számára releváns tisztviselőket, és 

vegye fel velük a kapcsolatot.  

 Gondolja át, hogy vannak-e más szervezetek, akikkel szükséges vagy előnyös 

lenne együttműködni, és vitassa meg velük projektötleteit. 

 

2.7 7. lépés: Felkészülés a pályázat kidolgozására  

 
Miután átgondolta az Ön által elképzelt projektben rejlő lehetőségeket és a projekt 

megvalósíthatóságát, kezdje el megtervezni, hogyan fogja kidolgozni a pályázatot. 
Jobb, ha ezt nem halogatja egészen a pályázati felhívás közzétételéig. 

 

A 3.7. és 3.8. pontok tartalmaznak néhány esetleg megfontolásra érdemes 
szempontot és a hozzájuk kapcsolódó információforrásokat. 

 
Jelölje ki a szervezeten belül a pályázatírásért felelős csapatot. 

Vegye fel a kapcsolatot a lehetséges partnerekkel, és tegyen világos javaslatot az 
együttműködésre. 

 
Próbáljon korábbi pályázati felhívásokat és pályázatokat beszerezni, hogy lássa, miről 

van szó konkrétan.  

 
Kérjen tanácsot és segítséget olyanoktól, akik rendelkeznek pályázatírási 

tapasztalattal (pl. a helyi egyetemtől). 

2.7.1 Átgondolandó szempontok:  

 
 Ki lesz a pályázatírás felelőse? 

 Kik azok a partnerek, akiknek javaslatot tesz az együttműködésre? 

 Tájékozódjon arról, hogyan működik a pályázatírás (mit kell tartalmaznia a 

pályázatnak, hogyan kell felépíteni egy pályázatot stb.). Ebben segíthet, ha átnéz 

korábbi pályázati felhívásokat és pályázatokat. 

 Mennyi segítségre lesz szüksége, és honnan fogja ezt megkapni? 
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2.8 8. lépés: Pályázat írása és benyújtása 

 
Miután közzétették a pályázati felhívást, olvassa el azt alaposan, és részletesen 

jegyzetelje ki a pályázati követelményeket.  
 

Bizonyosodjon meg róla, hogy az Ön szervezete/projektje minden fő követelménynek 

megfelel. Vegye figyelembe a pályázati felhívás célkitűzését, és bizonyosodjon meg 
róla, hogy a pályázatra benyújtandó projekt hozzá fog járulni ezen célkitűzések 

megvalósításához. 
 

Hagyjon elegendő időt a pályázatírásra, az átolvasásra és a javításra, illetve a 
részletek finomítására is. 

 
A pályázat benyújtásának tervezésekor vegye figyelembe a követelményként 

megadott formátumot és határidőt. Fontos például, hogy a szervezet valamennyi 

törvényes képviselője alá tudja írni a szükséges dokumentumokat. 

2.8.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 A pályázatírásnak tervezett és fegyelmezett folyamatnak kell lennie. Ehhez belső 

határidőket kell megadni, és elegendő időt kell biztosítani a pályázatírásra, hogy a 
pályázatot be lehessen nyújtani a pályázati határidő lejárta előtt.  

 Egyértelműen megfelel a pályázat a pályázati felhívásban részletezett 
követelményeknek?  

 

2.9 9. lépés: A projekt végrehajtása  

 

Egy sikeres pályázatnak fontos következményei lehetnek a szervezetre nézve. Ezekkel 

a pályázati támogatás elnyerése után mihamarabb foglalkozni kell.  
 

A projekt jellegéből fakadóan lehet bonyolultabb vagy kevésbé bonyolult, de mindig 
szem előtt kell tartani a központi célkitűzéseket, és mindig fontos a megvalósítás 

nyomon követése. 
 

Vannak bizonyos szabályok, amelyeket egy projekt megvalósítása során alkalmazni 
kell, nevezetesen a támogatható költségekre és a jelentéstételi követelményekre 

vonatkozó szabályok. Ezeket a szabályokat mindenképpen be kell tartani. 

 
Előfordulhat, hogy azt tapasztalja majd, hogy a projekt megvalósításának 

előrehaladtával új lehetőségek nyílnak meg a sport gazdasági és társadalmi 
fejlődéshez való hozzájárulása terén.  

2.9.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 Sikeres pályázat esetén módosításokat kell végrehajtani a szervezeten belüli 
felelősségi körökben. Ez gyakran némi átgondolást és tervezést igényel. 

 Tájékozódjon a szerződés megvalósítására vonatkozó hivatalos szabályokról. 

 Tartsa szem előtt a projekt központi célkitűzéseit, de maradjon nyitott az új 
ötletekre és megközelítésekre is. 
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2.10 10. lépés: A projekt értékelése és jelentéstétel  

 
Fontos, hogy a projekt megvalósításának előrehaladtával felmérje a projekt 

eredményeit.  
 

Ezzel egyrészt biztosítja a megvalósítás előrehaladtának korrekt értékelését és – ahol 

lehetséges – megfelelő mutatószámokkal történő mérését. Ebben a folyamatban 
segíthetnek a hivatalos kiértékelések.  

 
Az értékeléssel ugyanakkor biztosíthatja a projekt által megvalósított beavatkozások 

folytonosságát, és felhívhatja a sport és a regionális fejlesztés iránt érdeklődők 
figyelmét az elért eredményekre. 

 
Az értékeléssel részben már a jelentéstételi folyamatokra is felkészülhet. Ez is azt 

szolgálja, hogy – kevésbé formális módon – felhívja a figyelmet a projekt profiljára és 

a projekt által elért eredményekre, ezáltal bővítve a sportban és regionális 
fejlesztésben érdekelt közösségek ismereteit és tapasztalatait. 

 
Tehát hívja fel a figyelmet arra, amit a projekt elért.  

2.10.1 Átgondolandó szempontok:  

 

 Hogyan tudja bemutatni az elért eredményeket nemzeti vagy regionális 
közösségében és a sporttal foglalkozók közösségében? 

 Mások számára is elérhetővé tudja tenni az új ismereteket és tapasztalatokat?  
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3. Sikeres projekt létrehozása – részletesebben 
 
Az előző fejezetben leírt tíz lépés remélhetőleg segített azoknak, akik sporttal és 

testmozgással kapcsolatos projekteket kívánnak létrehozni, és szeretnének pályázni az 
európai strukturális és beruházási alapokból történő támogatásra. Reméljük, hogy 

sikerült áttekintést nyújtanunk a folyamatokról, és nagy vonalakban elmagyaráznunk 
a teendőket. 

 
Az előző fejezetben azonban szándékosan nem mentünk bele a részletekbe. Ebben a 

fejezetben igyekszünk pótolni ezt, és útmutatást adunk arra nézve, hogyan lehet 

hozzáférni a sikeres projekt létrehozásához szükséges részletes információkhoz. E 
fejezet számos pontból áll, így gyorsan áttekinthető, hogy mi mindent kell tisztázni. Az 

egyes pontok a vonatkozó fő információforrásokra is felhívják a figyelmet. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem szükséges az összes hivatkozott információforrást 
megismerni. A hivatkozott információforrások többsége olyan háttérinformációkat 

tartalmaz, amelyek révén alaposabban megismerhetők az uniós finanszírozás 
különböző aspektusai, ha az alapvető információkat már ismerjük.  

 

Gyakorlati szempontból talán a 3.1., 3.4., 3.5. és 3.9. pontok a leghasznosabbak. 

3.1 Hasznos útmutatók  

 
Ismételten felhívjuk a figyelmet a következő dokumentumra: 

 

„Funding for Sports in the European Union” (Sportfinanszírozás az Európai 
Unióban) – az Európai Olimpiai Bizottság brüsszeli irodájának kiadványa.  

 
„The Guide to EU Funding for the Tourism Sector” (Útmutató a turisztikai ágazat 

uniós finanszírozásáról) – elérhető angol és francia nyelven, alapvetően a turizmussal 
foglalkozik, de számos, a sport szempontjából is releváns információt tartalmaz.  

 
Nemzeti szinten is sok hasznos útmutatáshoz hozzá lehet férni. A városfejlesztésért, 

ifjúságért és sportért felelős francia minisztérium például nemrég adta ki a 

sportfinanszírozást szolgáló forrásokra vonatkozó útmutatóját, amely az európai 
strukturális és beruházási alapok, valamint az Erasmus+ tartalmazta lehetőségeket is 

tárgyalja. Ennek címe a következő: 
 

Guide des financements européens pour le sport 
 

A Német Olimpiai Bizottság (DOSB) is közzétett információkat a strukturális alapok 
előző periódusának sportra vonatkozó, még releváns támogatásairól:  

 

„Sportstättenförderung durch die EU” 
 

Ezenkívül rendelkezésre áll a Bizottság általános útmutatója is: „Útmutató az 
európai strukturális és beruházási alapok és az EU ezzel összefüggő 

eszközeinek kedvezményezettjei számára”. 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&&lang=hu
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_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_hu.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_hu.pdf
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3.2 Uniós szakpolitikai háttér 

 
3.2.1 Sportpolitika  

 
Az uniós sportpolitika legfrissebb fejleményeinek áttekintését és a sportra vonatkozó 

uniós munkaterv (2014–2017) által létrehozott egyes szakértői csoportok munkáira 

történő hivatkozásokat megtalálja „A sport hozzájárulása a regionális fejlődéshez a 
strukturális alapok révén” című tanulmány fő részét képező jelentésben. 

 
A következő linkeken érheti el az Európai Bizottság sportpolitikára vonatkozó 

honlapját, amely a szakpolitika legújabb fejleményeire vonatkozó információkat és az 
aktuális kezdeményezéseket is tartalmazza: 

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

 

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

A sportpolitika legújabb fejleményeire vonatkozó megbeszélésekről a 2016. évi 
Európai Sportfórum eredményeit bemutató honlapon tájékozódhat: 

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

 
Az Európai Olimpiai Bizottság brüsszeli irodájának honlapján angol, francia és német 

nyelven olvasható a „Guide to EU Sport Policy” (Útmutató az uniós sportpolitikáról) 

című dokumentum:  
 

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

3.2.2 Európai strukturális és beruházási alapok 

 
„A sport hozzájárulása a regionális fejlődéshez a strukturális alapok révén” című 

tanulmány fő részét képező jelentés hivatkozik az európai strukturális és beruházási 
alapokkal kapcsolatos legújabb fejleményekre. 

 

A következő linken összefoglalót talál arról, hogyan dolgozták ki az európai 
strukturális és beruházási alapok egyes elemeit, hivatkozásokkal a tagállamokkal 

folytatott tárgyalásokra, a jelenlegi programozási időszak különböző finanszírozási 
alapjait létrehozó jogalkotási aktusokra, valamint számos egyéb hasznos 

háttérinformációra: 
 

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

3.3 Az alapokra vonatkozó fő információforrások 

 

A megpályázható támogatásokra és azok odaítélésére vonatkozó alapvető adatok itt 
találhatók: 

 

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

Fontos információforrás, amely az európai strukturális és beruházási alapok 
számos aspektusával foglalkozik, és kiemelten tárgyalja a regionális 

alapokat: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/ 
Ez az oldal talán a legfontosabb idevágó információforrás, amelynek számos 

alszakaszára fogunk hivatkozni a továbbiakban.  

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_hu.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/
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Ennek megfelelője az Európai Szociális Alap vonatkozásában: 
 

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

Ez a két oldal valamennyi fő uniós nyelven elérhető. 
 

Az EMVA jelenlegi programozási időszakának általános orientációjára vonatkozó, 
bevezető információkat a következő oldalakon találhat: 

 

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

Lehetséges pályázati ötletekre vonatkozó részletesebb információkat a Rural 
Development Gateway 2014–2020 oldalán talál: 

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

2014-2020  
 

Tengeri területek esetén a következő oldalon tájékozódhat az ETHA-források 

odaítéléséről, továbbá az illetékes nemzeti hatóságok elérhetőségeit is megtalálja:  
 

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

Itt találhatók az európai területi együttműködést támogató, valamint a különböző 
tagállamok nemzeti, regionális és helyi szereplőinek együttes fellépését és politikai 

eszmecseréjét előmozdító INTERREG-re vonatkozó információk: 
 

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

 
Ez az oldal is rengeteg nagyon hasznos információt tartalmaz, amelyekre a 

későbbiekben mi is hivatkozni fogunk. 
 

Az ‘EU Funds Checklist’ (Uniós források ellenőrzőlistája) online eszköz segítségével a 
tematikus célkitűzés megadásával könnyebben kiválaszthatja az uniós források közül 

azokat, amelyek egy konkrét célkitűzésre odaítélhetők: 
 

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

3.4 A sport és gazdasági-társadalmi hatásai 

 

„A sport hozzájárulása a regionális fejlődéshez a strukturális alapok révén” című 
tanulmány számos olyan példát bemutat, amelyben a sport és a testmozgás jelentős 

mértékben hozzájárult a regionális szintű gazdasági és társadalmi fejlődéshez. A 

tanulmány megvilágítja azokat a területeket is, amelyeken a sport különösen 
hatékony – főként mivel a legkülönbözőbb társadalmi csoportokat képes ösztönözni, 

és fontos szerepet tölt be az egyre inkább tért hódító élménygazdaságban. A 
tanulmány a sport és a hozzá kapcsolódó tevékenységek által generált hatások 

különböző típusainak elemzésével, valamint az ezekhez kapcsolódó bevált 
gyakorlatokat bemutató példákkal folytatódik. Ez az elemzés a tanulmány fő 

jelentésének 3. fejezetében található, amely hivatkozik a 33 bevált gyakorlatot 
bemutató példatárra is. Ez utóbbi egy külön mellékletben található. Az elemzés és a 

példák bizonyítják, hogy a sport az európai strukturális és beruházási alapok összes 

tematikus célkitűzésének a megvalósításához hozzá tud járulni.  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=hu
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_hu.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_hu
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/


 

 Gyakorlati útmutató sporttal és testmozgással kapcsolatos projektek létrehozásához az európai strukturális 

és beruházási alapok keretében 

2016. július 14 

Hogyan játszhat a sport szerepet az európai strukturális és beruházási alapok jelenlegi 

programozási időszakának központi témáiban? Erre válaszolva a tanulmány 4. fejezete 
bemutatja, hogyan integrálták a sportot különböző intelligens szakosodási 

stratégiákba, illetve hogy milyen nagy mértékben hozzájárulhat a sport a 
városfejlesztési folyamatokhoz, miközben a vele kapcsolatban álló különböző 

ágazatokkal (különösen a turizmussal) közös, integrált intézkedésekre is alkalmas.  
 

Az elemzés elkészítése több éves munkát igényelt, amelyre az Európai Bizottság 
Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatósága adott megbízást. A munkát a sportra 

vonatkozó uniós munkaterv által létrehozott szakértői csoportok végezték el. Az 

elemzés elérhető itt: 
 

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

Különösen fontos a sport gazdasági szerepére vonatkozó, alapvető statisztikai adatok 
kidolgozására irányuló együttműködés az Eurostattal. Az együttműködés eredményei 

elérhetők itt: 
 

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

 
A sporthoz kapcsolódó kezdeményezések gazdasági és társadalmi hatásainak 

elemzése mindent egybevetve óriási segítséget jelent azoknak, akik a sporthoz 
kapcsolódó új projekteket és kezdeményezéseket akarnak létrehozni. 

3.5 Az Ön területén releváns programok kiválasztása 

 
Fontos, hogy kiválassza az Ön számára releváns programokat. Lényegében azt kell 

meghatároznia, mely operatív programok relevánsak arra a területre, ahol Ön él. Ne 
felejtse el, hogy vannak nemzeti szintű operatív programok, míg más operatív 

programok speciális régiókra vonatkoznak.  
 

A következő dokumentum áttekintést nyújt arról, hogy az egyes tagállamok milyen 
javaslatokat tettek a programozási időszak elején az európai strukturális és beruházási 

alapok programjainak végrehajtására vonatkozóan: 

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

 
Az ERFA operatív programjairól itt találhat információkat saját országa 

vonatkozásában: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/programmes/  
 

Az oldal fent hivatkozott ezen aloldala minden egyes országra vonatkozóan felsorolja 

az összes operatív programot, valamint összefoglalót is tartalmaz minden operatív 
programról. Az összefoglalók a tematikus prioritásokat és a költségvetést is magukban 

foglalják. Az operatív programok szövegéhez viszont itt nem lehet hozzáférni – ezek 
azonban általános internetes kereséssel többnyire megtalálhatók. 

 
Az Európai Szociális Alap releváns operatív programjait az ESZA oldalán, az „Az Ön 

országában” címszó alatt találja meg. 
 

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

 
  

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/hu/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=hu
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Itt áttekintést is talál az ESZA végrehajtásáról az egyes országok vonatkozásában, 

valamint az operatív programok és az illetékes nemzeti hatóságok elérhetőségének 
listájához is hozzáférhet. Az ESZA esetében a hivatkozott oldalon a releváns operatív 

programok dokumentumait is megtalálja.  
 

Itt talál hasonló információkat az európai területi együttműködési programokról: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/programmes  

3.6 Az Ön területén releváns programok megismerése 

 

Miután megállapította, hogy mely operatív programok vagy INTERREG programok 
relevánsak az Ön területén, alaposabban meg kell ismerkednie ezen programok 

végrehajtásával.  
 

Az előző pontban hivatkozott oldalakon azt is megtalálja, hogy az Ön országában 

melyek a programok irányító hatóságai. Ezzel kapcsolatban hasznos lehet a 
következő oldal is: 

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

 
Előfordulhat azonban, hogy az irányító hatóságok ügynökségeket bíznak meg a 

részletes végrehajtással. Az adott operatív program teljes dokumentációja az erre 
vonatkozó információkat is tartalmazza. Az egyes operatív programok végrehajtásáért 

felelős hatóságokkal fel lehet venni a kapcsolatot a projektötletek megvitatása 

céljából, sőt, gyakran tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtanak. 
 

Az előző pontban hivatkozott oldalak az uniós támogatások kedvezményezettjeiről 
is tartalmaznak információkat, amelyek alapján tájékozódni lehet arról, hogy az adott 

helyen milyen típusú projektek kapnak támogatást.  
 

Az előző pontban hivatkozott oldalakon linkek mutatnak az egyes tagállamok 
oldalaira. Ezek tartalma különböző lehet, de gyakran nagyon hasznos információkat 

tartalmaznak, nem utolsósorban például további tanácsadási és segítségkérési 

lehetőségekről, valamint a pályázati felhívásokra és azok határidejére 
vonatkozó tudnivalókról. Az egyes tagállamok oldalai ezenkívül tájékoztatást 

nyújtanak a gazdasági és szociális fejlesztés terén tevékenykedő nemzeti és regionális 
szervezetekről, vagyis segítenek potenciális partnereket találni. 

 
Fontos, hogy figyelemmel kísérje, milyen lehetőségek nyílnak meg az Ön által 

megcélzott operatív programon belül. Az irányító hatóságok vagy ügynökségeik 
közzéteszik a pályázati felhívásokat, és általában a közeljövőben várható pályázati 

felhívásokról is tájékoztatást nyújtanak. Hasonló információk az INTERREG programok 

esetén is elérhetők. Nyilvánvaló, hogy ezek az információk nagyon fontosak a 
hatékony tervezés szempontjából. 

 
A 3.9. pontban további információkat talál a tanácsadási és segítségkérési 

lehetőségekről.  
 

Figyelembe kell venni az intelligens szakosodási stratégiákra vonatkozó regionális 
döntéseket vagy az európai strukturális és beruházási alapok kontextusában történő 

városfejlesztésre vonatkozó elképzeléseket, különösen akkor, ha a tervezett projekt 

sporttal kapcsolatos innovációval vagy városfejlesztéshez való hozzájárulással 
foglalkozik.  

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/programmes
http://ec.europa.eu/regional_policy/hu/atlas/managing-authorities/
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Az intelligens szakosodási platformon többek között a régiók által a jelenlegi 

programozási időszakra kidolgozott stratégiákról talál információkat, számos egyéb 
információval, adattal és forrásmegjelöléssel együtt. Ez a platform elsősorban a 

regionális hatóságoknak és a gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakpolitikusoknak szól, 
így kicsit ijesztő lehet azok számára, akik először foglalkoznak a témával.  

 
Ha azonban megfelelően szelektálja az információkat, akkor áttekintést kaphat az Ön 

régiójára meghatározott prioritásokról és a regionális szinten releváns 
kapcsolatfelvételi adatokról, ha szüksége van ezekre ötletei megvitatásához. Az 

intelligens szakosodási platform elérhető itt: 

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

 
Az európai régiók önkéntes alapon vehetnek részt ebben a projektben. Egyes régiók 

úgy döntöttek, hogy nem vesznek részt, ezért az információk nem fedik le az összes 
régiót.  

 
A városfejlesztési hálózat oldala hasonló információkat nyújt a városi hatóságok által 

az európai strukturális és beruházási alapok kontextusában végzett városfejlesztésről: 

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

 
Az URBACT oldala részletesebben bemutatja azokat a fellépéseket, amelyek jelenleg 

folynak Európában a városfejlesztés terén. Az URBACT program egy európai területi 
együttműködési program: 

 
http://urbact.eu/urbact-glance  

 

Elsőre az URBACT oldala is ijesztő lehet egy kicsit a túl sok információ miatt. Ezenkívül 
megjegyzendő, hogy ez az oldal elsősorban a városfejlesztési projektekhez kapcsolódó 

sportprojektek esetén lehet érdekes. Akik ilyen projektben gondolkodnak, azoknak 
viszont érdekes, új lehetőségekre hívhatja fel a figyelmét. 

3.7 A projekt tervezése  

 
A projektötletek kidolgozásakor figyelembe kell venni az Ön körülményeire igénybe 

vehető program(ok) célkitűzéseit és prioritásait. Minden pályázat esetén az a 
legfontosabb, hogy a pályázó bemutassa, hogy az adott projekt hogyan járulhatna 

hozzá a meghatározott célkitűzésekhez.  
 

Reményeink szerint a tanulmányhoz tartozó jelentés inspirációt nyújthat számos 
további kezdeményezéshez. A jelentés szerint hasznos kiindulópontot jelentenek a 

sporthoz kapcsolódó kezdeményezésekre vonatkozó általános célkitűzések, a jelentés 

egyik mellékletében található bevált gyakorlatok példatára pedig részleteket 
tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a múltban hogyan alkalmazták a sportot és 

testmozgást a strukturális alapok célkitűzéseinek megvalósítására.  
 

  

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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A bemutatott példák a következő címek alá csoportosítva különböző általános 

szakpolitikai célkitűzésekhez kapcsolódnak:  
 

 Közvetlen hatások a foglalkoztatásra 
 Innováció 

 Sportinfrastruktúra & regionális stratégia 
 Sport & regionális stratégia – általános 

 Sport & városregeneráció & városfejlesztés 
 Sport & vidékfejlesztés 

 Integráció a turizmusstratégiával 

 Integráció a kulturális & kreatív iparágakkal 
 Sportban dolgozók képzése – közvetlen készségfejlesztés 

 Foglalkoztathatóság & átvihető készségek 
 A jobb egészségi állapothoz való hozzájárulás 

 Környezeti célokhoz való hozzájárulás 
 Társadalmi kohézió & megbékélés  

 
A tagállamok szerinti bontásban felsorolt projekteknél példákat talál arra, milyen 

kezdeményezések kaptak támogatást korábban az Ön országában. 

 
A jelentésben ezenkívül szerepel a sporttal kapcsolatos tevékenységek 

kategorizálása, amelyet a jelentésben szereplő példák és bevált gyakorlatok 
elemzése alapján dolgoztak ki, és amely megkísérli a sporttal és testmozgással 

kapcsolatos projektek különböző hatásait csoportosítani.  
 

Itt a tevékenységek következő kategóriái szerepelnek: 
 

3.1. táblázat A sporttal kapcsolatos tevékenységek kategóriái 

 

1. A sporttal foglalkozó kkv-k 

közvetlen támogatása  

10. Sporttechnológiai fejlesztések és 

egyéb innovációk ösztönzése  

 

2. A fizikai környezet fejlesztése 11. Átfogóbb sportstratégia 

szisztematikus kidolgozása 

3. A fenntartható közlekedés 
előmozdítása 

12. A sporttal kapcsolatos tevékenységek 
összekapcsolása a turizmusfejlesztéssel 

vagy kereskedelmi és iparkamarákkal 

4. A környezeti hatásokat csökkentő 
egyéb intézkedések 

13. A sporttal kapcsolatos készségek & 
kompetenciák fejlesztése 

 

5. Belső befektetések előmozdítása & 
ösztönzése  

14. A foglalkoztatáshoz szükséges 
készségek szélesebb körének fejlesztése 

sporttal 

6. Munkahelyek teremtése a sport és 
testmozgás területén 

15.  Társadalmi részvétel  
 

7. A kapcsolódó foglalkoztatásra 

gyakorolt hatások 

16. Az irányítási és adminisztratív 

kapacitás fejlesztése 

8. Közvetett hatások a foglalkoztatásra 17. Egészségügyi és egyéb társadalmi 
kihívások kezelése és hozzájárulás a 

boldogsághoz és a jólléthez 

9. Üzleti növekedés és egyéb 
gazdasági hatások  
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Megjegyzendő, hogy a konkrét projektek a felsorolt hatások közül többet is 

megcélozhatnak egyszerre. Azonban a különböző kategóriák segítségével élesebben 
elhatárolhatók az egy pályázaton belüli, elemzésen alapuló különbségtételek, továbbá 

új dimenziókkal is kiegészíthető a pályázat, így a kategorizálás hozzájárul a javasolt 
tevékenység összes hatásának megfogalmazásához. A sporttal kapcsolatos 

tevékenységek kategorizálása és annak tárgyalása a zárójelentés 5.2. pontjában 
található.  

 
A tanulmányban szereplő ötletek kreatív felhasználásával meggyőző pályázatot állíthat 

össze, de a konkrét követelményeket a pályázati felhívás közzétételéig természetesen 

nem lehet tudni. Hangsúlyozandó, hogy a benyújtott pályázatnak meg kell 
felelnie a pályázati dokumentációban meghatározott pályázati feltételeknek. 

A pályázati feltételeket – különös tekintettel a benyújtási határidőre – a pályázati 
felhívás közzétételét követően alaposan tanulmányozni kell, azonban már a pályázati 

felhívás közzétételét megelőzően is lehet előkészületeket tenni. 
 

Felkészülésképpen el kell olvasni a releváns operatív programot, amelyből 
megtudhatja, mit akarnak elérni, és mely problémákat kívánják megcélozni a 

hatóságok. 

 
Kiemelt figyelmet kell szentelni továbbá a fő célkitűzéseknek, a projektpartnereknek 

és egyéb inputoknak, az előrehaladás nyomon követését és a jelentéstételt szolgáló 
rendszernek (beleértve a tervezett mérőszámokat), valamint annak, hogy milyen 

módon kell irányítani a projektet. Mindezeket aztán hozzá kell alakítani a pályázati 
felhívásban szereplő, konkrét pályázati feltételekhez, ahol a felsorolt szempontok nagy 

valószínűséggel valamilyen módon szerepelni fognak. A következő pontban található 
ötletek segíthetnek abban, hogyan írhat jó pályázatot.  

3.8 Korábbi pályázatok és jelentések 

 
Tanulmányozzon korábbi pályázatokat. Korábbi pályázatokat vagy értékelési célra 

használt összefoglalókat esetleg az interneten is találhat, de előfordulhat, hogy helyi 
szervezetek is rendelkezésre tudnak bocsátani ilyen dokumentumokat. Azonban 

figyeljen arra, hogy az előző programozási időszak pályázatai nem feltétlenül 

tartalmaznak minden olyan elemet, amelyet a jelenlegi programozási időszakban már 
figyelembe kell venni. 

 
Számos értékelési jelentést is találhat a strukturális alapok által támogatott korábbi és 

esetleg most futó tevékenységekről. Az értékelési jelentések néha konkrét projektekre 
vonatkoznak, a leggyakrabban azonban programok vagy azok egyes aspektusainak 

regionális, nemzeti és európai szintű értékelését tartalmazzák.  
 

Az előző programozási időszakra vonatkozó, európai szintű értékelési jelentéseket a 

következő oldalakon találhatja meg: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/ 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=701 

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

Az INTERREG programokra vonatkozóan is számos értékelés elérhető a regionális 
politikák értékelő oldalain. 

 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=hu&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
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A fent hivatkozott oldalakon adott esetben a nemzeti szintű értékeléseket is 

megtalálja – közvetlenül az oldalon vagy a nemzeti értékelő oldalakra mutató 
linkeken.  

 
A tevékenységekről valamennyi projekt esetében jelentésben kell beszámolni – e 

jelentések egy része pedig megtalálható a projektek oldalain. 

3.9 Segítség és támogatás  

 

E projekt egyik eredménye, hogy létrejön a sporttal kapcsolatos cselekvési hálózat, 
amely olyan személyekből és szervezetekből áll, akik elő kívánják mozdítani az 

európai strukturális és beruházási alapok által támogatott, sporttal kapcsolatos 
projektek kidolgozását. Ez a hálózat alapjában véve egy kölcsönösségen alapuló 

önsegítő csoport lesz, amely segíteni kíván tagjainak és a sportszervezeteknek a 
pályázatok és projektek kidolgozása során felmerülő problémák megoldásában. A 

tagok hozzájárulásai különbözőek lesznek, de lesznek olyan tagok, akik készen állnak 

arra, hogy – többnyire projektpartnerként – aktívan segítsenek a pályázat 
kidolgozásában.  

 
Jelen dokumentum kidolgozásakor még folynak a megbeszélések azokkal a 

szervezetekkel, akik szeretnék összefogni ezt a hálózatot. Az erre vonatkozó további 
hírek a CSES projekt honlapján fognak megjelenni: 

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

 

Ezen az elhivatott hálózaton kívül számos további szervezethez fordulhat segítségért a 
pályázat kidolgozásával kapcsolatosan.  

 
Az Enterprise Europe Network Európa-szerte megtalálható irodáiban segítséget és 

tanácsokat kaphatnak azok a vállalkozások és egyének, amelyek és akik ki akarják 
használni az uniós pályázati lehetőségeket. Ezeknek az irodáknak általában jelentős 

regionális szervezetek adnak otthont, így az ott dolgozók jól ismerik a fejlesztés 
regionális dimenzióit.  

 

Az Enterprise Europe Network Önhöz legközelebbi irodáját megtalálhatja itt: 
 

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

Ahogy a korábbiakban már említettük, az ERFA és az ESZA nemzeti honlapjain 
általában megtalálhatja, hogy nemzeti vagy regionális szinten mely szervezetekhez 

fordulhat segítségért, beleértve az irányító hatóságok tanácsadási szolgáltatásait is. 
 

Az INTERREG programokkal kapcsolatban az Interreg Europe nemzeti irodái tudnak 

segíteni:  
 

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

Érdemes tudni, hogy számos olyan tanácsadó van, aki szervezeteknek nyújt 
segítséget a pályázatírásban.  

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. Hosszú távú szempontok 
 
Az európai strukturális és beruházási alapok céljai, prioritásai és végrehajtási eljárásai 

2020-ig nagyrészt meg vannak határozva, mind európai, mind pedig nemzeti és 
regionális szinten. Tehát már megszülettek a döntések a beruházási prioritásokról és – 

nagy vonalakban – arról is, hogy milyen típusú tevékenységeket részesítenek 
előnyben az elbíráláskor. Ezenkívül közétettek már sok pályázati felhívást, 

jóváhagytak projekteket, számos projekt végrehajtása folyik, és a költségvetés 
jelentős részét már szét is osztották.  

 

Mára az előző programozási időszak értékelései is elkészültek, és a Bizottság már 
elkezdte az európai strukturális és beruházási alapok következő programozási 

időszakára vonatkozó részletek megvitatását. Ennek előrehaladtával európai és 
nemzeti szintű konzultációs folyamatokra kerül majd sor. 

 
Ezért el kell gondolkodni a sport és testmozgás európai strukturális és beruházási 

alapokban 2020 után betöltendő szerepéről és arról a lehetőségről, hogy ennek a 
területnek a formáját és tartalmát ma még nem lehetséges módokon befolyásoljuk.  

 

Elég valószínűnek tűnik, hogy a sport gazdasági és társadalmi fejlődésben betöltött 
egyre erősödő szerepe tovább nő majd, hiszen a sport és a hozzá kapcsolódó területek 

egyre nyilvánvalóbban jelen vannak a modern élménygazdaságban, így a sport és a 
testmozgás még hatékonyabban használható a gazdasági és társadalmi kihívások 

kezelésére. Mindazonáltal ezt a kérdést számos különböző szinten meg kell vitatni.  
 

„A sport hozzájárulása a regionális fejlődéshez a strukturális alapok révén” című 
tanulmány célja azt bizonyítani, hogy a sportnak nagyobb szerepet kell kapnia az 

európai strukturális és beruházási alapokon belül, de a tanulmány és az abban 

szereplő elemzés eredményeit meg kell vizsgálni, és fel kell használni a sportban rejlő 
potenciál bemutatására. Ehhez a bevált gyakorlatok példatára kifejezetten hasznos 

eszköz lehet, hiszen világos és konkrét példákat tartalmaz arra nézve, hogy mi 
mindent lehet elérni a sport révén. 

 
Hasonló volt a kulturális és a kreatív tevékenységek helyzete néhány évvel ezelőtt, 

amikor a tagállamok kulturális minisztériumai sokat tettek azért, hogy saját ágazatuk 
fontosságára felhívják a pénzügyi és gazdasági minisztériumok figyelmét. Fontos 

előrelépést jelenthet, ha most a sportért felelős minisztériumok hasonló 

erőfeszítéseket tesznek, különösen akkor, ha mobilizálják a nemzeti 
sportszervezeteket is.  

 
Regionális szinten is fel kell hívni a figyelmet a sport fontosságára, érvelni kell 

amellett, hogy a sport nagyobb szerepet kapjon a regionális operatív programokban, 
és vitákat kell folytatni az intelligens szakosodásról és az abból formálódó 

stratégiákról. Ezeket a vitákat össze lehet kapcsolni a sporthoz kapcsolódó projektek 
hatókörére vonatkozó vitákkal.  

 

A sporttal kapcsolatos cselekvési hálózat célja egyrészt konkrét pályázatok 
kidolgozásának támogatása, másrészt a sport regionális szintű profiljának bővítésére 

irányuló kezdeményezések támogatása. 
 

Gyakran hatékonyabban lehet felhívni a figyelmet a sport fontosságára, ha egyidejűleg 
a kapcsolódó területekre (turizmus, kulturális és kreatív ágazatok) is felhívjuk a 

figyelmet. A bevált gyakorlatok példatárából láthatjuk, hogy lehetséges teljes 
mértékben csak a sportra építeni a fenntartható regionális fejlődést, de a 

leggyakrabban a helyi adottságok alapján mégis az derül ki, hogy ésszerűbb a sporttal 

kapcsolatos fejlesztéseket egy szélesebb körű turisztikai vagy élménygazdasági 
stratégián belül elhelyezni.  
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