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1. Ievads 
 
Cilvēki sāk nodarboties ar sportu un fiziskajām aktivitātēm dažādu iemeslu dēļ, tostarp 

tādēļ, ka tas sniedz gandarījumu, uzlabo fizisko sagatavotību un veselību un liek 
justies labi. Lai palīdzētu cilvēkiem sasniegt iepriekš minētos mērķus, ir svarīgi 

popularizēt sportu, taču papildus šiem tūlītējiem personiskajiem ieguvumiem pastāv 
citi iemesli, kādēļ ir jāveicina sports un fiziskās aktivitātes.  

 
Modernā ekonomikā sports sniedz tiešu ieguldījumu saimnieciskajā darbībā; to var 

izmantot kā instrumentu vēl plašāku uzņēmējdarbības un sociālo iespēju radīšanai, 

turklāt sportam ir būtiskas priekšrocības, lai to izmantotu ļoti dažādu cilvēku un grupu 
motivēšanai. Īsāk sakot, sportam un fiziskajām aktivitātēm var būt ļoti svarīga 

ekonomiskā un sociālā ietekme, it sevišķi vietējā vai reģionālā līmenī. 
 

Ir vairāki informācijas avoti par Eiropas līmenī pieejamo palīdzību sporta intervenču 
izstrādē. Šīs publikācijas, kurās parasti ir ietverti arī pamatoti ieteikumi, nereti aptver 

visus pieejamos atbalsta veidus. Turpmāk ir uzskatītas šīs publikācijas. 
 

“Funding for Sports in the European Union” (Finansējums sportam Eiropas 

Savienībā), ko publicējis Eiropas Olimpiskās komitejas ES birojs.  
 

“The Guide to EU Funding for the Tourism Sector” (Norādījumi par ES 
finansējumu tūrisma nozarei), kas pieejami angļu un franču valodā un acīmredzami 

attiecas uz tūrismu, taču tajos ir arī plaša informācija, kura saistīta ar sportu.  
 

Tāpat lietderīgi ieteikumi ir pieejami valstu līmenī. Piemēram, Francijas Pilsētu lietu, 
jaunatnes un sporta ministrija ir nesen publicējusi norādījumus par finansējuma 

avotiem sportam, un šie norādījumi attiecas gan uz Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem (turpmāk — ESI fondi), gan Erasmus +. Publikācijas nosaukums ir: 
 

“Guide des financements européens pour le sport”. 
 

Arī Vācijas Olimpiskā komiteja (DOSB) ir publicējusi informāciju par struktūrfondu 
atbalstu sportam iepriekšējā periodā, kas joprojām ir aktuāls:  

 
”Sportstättenförderung durch die EU”. 

 

Turklāt Komisija ir nodrošinājusi vispārīgus norādījumus: ”Guidance for 
Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU 

instruments” (Norādījumi atbalsta saņēmējiem no Eiropas strukturālajiem un 
investīciju fondiem un saistītiem ES instrumentiem). 

 
Tomēr šajā praktisko norādījumu dokumentā uzmanība ir koncentrēta uz 

atbalsta saņemšanu sporta un fizisko aktivitāšu projektiem, kuru mērķis ir 
nodrošināt ekonomisko un sociālo ietekmi ar Eiropas strukturālo un 

investīciju fondu palīdzību. 

 
Tādēļ tajā pievērsta uzmanība sporta projektiem, ko atbalsta: 

 

 Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF);  

 Eiropas Sociālais fonds (ESF);  

 Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA);  

 Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF). 

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/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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1.1 Kas var izmantot šos norādījumus?  

 
Norādījumi ir paredzēti personām vai — visbiežāk — organizācijām, kuras vēlas attīstīt 

sporta aktivitātes, kas, viņuprāt, var labvēlīgi ietekmēt viņu kopienu, pilsētu vai 
reģionu, vai pat visu valsti. Tas var ietvert sporta organizācijas vai federācijas, vai 

sporta uzņēmumus un klubus, kā arī valsts sektora iestādes valsts, reģionālā vai 

vietējā līmenī, bet var attiekties arī uz brīvprātīgo organizācijām, apmācību 
organizācijām vai tiem, kam ir profesionāla ieinteresētība ekonomikas attīstībā. 

 
Sākumā norādījumos aplūkos projektus pašreizējam plānošanas periodam, proti, 

2014.–2020. gadam. Pēdējā nodaļā ir izklāstīti ilgāka termiņa apsvērumi.  

1.2 Kā lietot šos norādījumus?  

 

Ikviens, kas vēlas izstrādāt Eiropas strukturālo un investīciju fondu projektu, apzinās, 
ka process būs nedaudz sarežģīts, it sevišķi, ja vēlas panākt, lai projekts būtu sekmīgs 

un attaisnotu liktās cerības.  
 

Lai neļautu norādījumu lietotājiem apmaldīties sīkumos, dokumenta pirmajā daļā ir 

sniegts pārskats par projekta izstrādes procesa galvenajiem elementiem, savukārt 
daļa vajadzīgās plašākās informācijas tiks aplūkota vēlāk. Tādēļ būs ietvertas divas 

atkārtojumu daļas, pirms gūsit samērā pilnīgu priekšstatu. Pirmajā aprakstīsim 
10 galvenos posmus, kas ir jāīsteno, lai pašreizējā periodā uzsāktu sekmīgu projektu. 

Otrajā galvenokārt aplūkosim detalizētākus apsvērumus, kas ir jāņem vērā, un 
informācijas avotus, kuros ir aprakstīti sīkāki aspekti un kuri ir jāapzina.  

 
Pēdējā nodaļā tiks aplūkots, kā ilgākā termiņā, t. i., nākamajos plānošanas periodos, 

panākt uz sporta balstītas rīcības lielāku ietekmi.  
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2. Desmit posmi sekmīga projekta izstrādei 

2.1 1. posms. Pārliecība, ka sports var ietekmēt situāciju 

 

Pirmais posms ir pārliecība, ka sports var reāli ietekmēt situāciju un ka tam ir īpašas 
iezīmes, kas to padara par lietderīgu instrumentu reālas ekonomiskās un sociālās 

attīstības panākšanai.  

 
Šā pētījuma galvenajā ziņojumā ir izklāstītas daudzas liecības par to, kā sports var 

ietekmēt situāciju, taču kopumā ir svarīgi atcerēties šādas lietas: 
 

 sports tieši rada uzņēmējdarbību — no lielām futbola organizācijām līdz vietējiem 
sporta klubiem un vingrošanas zālēm;  

 sporta aktivitātēm ir nepieciešami cilvēkresursi, tādēļ sports samērā labi nodrošina 
nodarbinātību vietējā līmenī — un ne tikai pašā sportā, bet arī ēku celtniecībā un 

uzturēšanā; īsāk sakot, sports ir spēcīgs nodarbinātības veicinātājs;  

 sports ir būtisks elements “pieredzes ekonomikā”, tādēļ tas labi piesaista talantus 
un motivē tiekties pēc jaunas un inovatīvas pieredzes, proti, no jauniem sporta 

veidiem līdz veidiem, kā novērtēt rezultativitāti un pārraudzīt darbības;  

 sports būtiski atbalsta informācijas un sakaru tehnoloģiju (IKT) attīstības saturu un 

iegūst aizvien lielāku nozīmi IKT lietojumos, it sevišķi saistībā ar rezultativitātes 
pārraudzības sistēmām; 

 sporta pasākumi un aktivitātes var spēcīgi un tieši ietekmēt vietējo ekonomiku, kā 
arī pavērt būtiskas iespējas tirdzniecībai un popularizēšanai (no konkrētiem 

ražojumiem līdz iekšējam ieguldījumam); 

 sports ir saistīts ar daudzām saimnieciskajām darbībām, it sevišķi tūrismu, un tas 
var būt nozīmīgs elements plašākā attīstības stratēģijā; 

 sports un fiziskās aktivitātes var uzlabot garīgās spējas un fizisko sagatavotību, 
kas savukārt var tieši ietekmēt produktivitāti un nodarbināmību, tādējādi sekmējot 

aktīvu un veselīgu novecošanu; 

 sports labi motivē cilvēkus un veicina labklājību un sociālo kohēziju; 

 sports it sevišķi labi palīdz iesaistīties atstumtām sociālajām grupām un attīsta 
nododamas pamatprasmes, kā arī uzlabo nodarbināmību; 

 fiziskās aktivitātes palielināšanās var samazināt tāda transporta lietošanu, kas 

izmanto oglekli saturošu degvielu, un nodrošināt arī citādu pozitīvu ekoloģisko 
ietekmi. 

 
It sevišķi sporta organizācijas, bet arī sporta uzņēmumi, var sekmēt to, ka sports 

iegūst lielāku ekonomisko un sociālo nozīmi, pat ja šīs organizācijas un uzņēmumi 
neplāno izstrādāt konkrētus ESI fondu projektus. 

2.1.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Kādi jūsu organizācijas aspekti rada ekonomisko un sociālo ietekmi? 

 Kura no iepriekš minētajām sporta iezīmēm atbilst jūsu organizācijai? 
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2.2 2. posms. Jūsu organizācijas priekšrocību un potenciāla analīze 

 
Kad būsit sākotnēji apsvēris savas organizācijas potenciālo ieguldījumu ar sporta un 

fizisko aktivitāšu palīdzību, lieti noderēs detalizētāka analīze par to, kas varētu būt 
iespējams. 

 

Atcerieties, ka ir iespējami daudzi iesaistes līmeņi. 
 

 Dažas darbības programmas paredzētās programmas piedāvā dotācijas 
uzņēmumiem un citām organizācijām pētījumu veikšanai vai IKT labākai 

izmantošanai, vai ekoloģiskās ietekmes uzlabošanai. Tās paredz samērā vienkāršas 
procedūras, un sporta uzņēmumi un klubi var iesaistīties šādās programmās. 

 Tāpat sporta vai brīvprātīgo organizācijas nereti var pieteikties samērā nelielām 
dotācijām, lai izstrādātu ESF darbības programmu projektus. 

 Vēl viens atbalsta veids ir netiešs atbalsts, piemēram, konsultāciju pakalpojumi 

maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). 

 Var arī būt iespējams iesaistīties attiecīgos klasteros vai citos lielākos projektos, 

kuru ietvaros nepieciešams konkrētajā vietā esošo uzņēmumu un organizāciju 
ieguldījums. 

 
Tomēr pašreizējā periodā samazinās atsevišķu dotāciju pieejamība, un atbalsts ir 

vērsts uz projektiem ar lielāku ietekmi. Tādēļ jums jāapsver, vai jūsu organizācija 
varētu sniegt ieguldījumu vērienīgākā projektā. 

 

It sevišķi apsveriet, vai sadarbība ar citām organizācijām, piemēram, vietējām 
iestādēm vai brīvprātīgo organizācijām, palīdzētu jums sasniegt šādu plašāku ietekmi. 

Šāda sadarbība tiek pozitīvi novērtēta. 

2.2.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Kāds iesaistes līmenis ESI fondu projektos būtu piemērots jūsu organizācijai? 

 Kā ESI fondu projekta izstrāde atbilstu jūsu organizācijas stratēģiskajiem 
mērķiem? 

 Vai jūsu organizācijas rīcībā ir resursi, lai izstrādātu projektu, un vai tā patiešām to 

darītu?  

 Vai jūsu organizācija spētu izstrādāt un īstenot priekšlikumu un pēc tam vadīt 

projektu?  Vai šajā saistībā jums ir nepieciešama ārēja palīdzība?  

 Vai jūsu organizācija ir gatava sadarboties ar partneriem vietējā līmenī un, 

iespējams, visā Eiropā, lai izstrādātu projektu? 

 

2.3 3. posms. Projekta idejas formulēšana  

 
Ņemot vērā ESI fondu vispārīgo virzienu, jūsu organizācijas relatīvās priekšrocības un 

jomu, kurā jūsu organizācija vēlas progresēt, ir lietderīgi sagatavot dažas sākotnējas 
idejas, kas varētu būt projekta pamatā.  

 

Iespējams, ka šajās idejās ir jāņem vērā šā pētījuma ietvaros izstrādātie uz sportu 
balstītu iniciatīvu vispārīgie mērķi un sporta intervenču kategorijas (plašāku 

informāciju skatiet 3. nodaļā). Saistībā ar minētajām kategorijām jo īpaši ir noteikti 
ietekmes veidi, kādus var nodrošināt sporta un fizisko aktivitāšu projekti. Tas ne tikai 

var palīdzēt formulēt potenciālā projekta centrālo mērķi, bet arī liek aizdomāties par 
papildu dimensijām, kurās intervences var vienlaikus nodrošināt vairākus pozitīvus 

ieguvumus. 
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Iespējams, jūs varētu iedvesmot galvenajā pētījumā aprakstītie labas prakses piemēri 

un plašākais projektu kopums.  
 

Kad būs formulēta projekta vispārīgā koncepcija, ir lietderīgi jau ķerties pie 
konkrētāku mērķu noteikšanas, apsvērt, kā šos mērķus varētu sasniegt, kādām 

personām būtu jāiesaistās projektā un kā to varētu vadīt, kādā laikposmā un kā to 
uzraudzītu. Visbeidzot, ir svarīgi nepārprotami noteikt plānotos iznākumus un 

sasniedzamo rezultātu un ietekmes būtību. 

2.3.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Pamatojoties uz jūsu organizācijas priekšrocībām, kādu projektu būtu vislielākās 
iespējas īstenot? 

 Vai šie mērķi atbilst ESI fondu vispārīgajam virzienam pašreizējā periodā? 

 Pārskatiet sporta intervenču kategorijas, lai precizētu idejas vai pievienotu papildu 

dimensijas. 

 Apsveriet, vai projekta mērķus varētu efektīvāk sasniegt, izveidojot partnerības ar 

citām organizācijām.  

 Pajautājiet sev, kāda ir jūsu ideju konkrētāka nozīme — kādi ir mērķi, kā projekts 

tiktu īstenots un kādā laikposmā, kam būtu jāiesaistās un ko plānojat sasniegt? 

 

2.4 4. posms.  Situācijas analīze jūsu atrašanās vietā 

 
Projekta idejas ir jāsalīdzina ar attiecīgo finansējuma avotu mērķiem, un, iespējams, 

tajās ir jāievieš izmaiņas. Neaizmirstiet, ka attiecībā uz lielāko daļu ESI fondu precīza 

struktūra tiek noteikta valsts vai reģionālā līmenī.  
 

Pirmkārt, ir jāapsver pieejamās iespējas. Kādu projektu plānojat? Vai tas ir reģionālās 
attīstības projekts vai arī saistīts ar nodarbinātību un sociālajiem jautājumiem? Varbūt 

piemērots būtu ELFLA vai EJZF, ja jūs atrodaties lauku apgabalā vai piekrastes 
teritorijā? 

 
Atcerieties, ka starp finansējuma avotiem pastāv zināma pārklāšanās, tādēļ sistēma 

paredz nelielu elastību.  

 
Tāpat jums, visticamāk, būs jāaplūko attiecīgās darbības programmas (DP). 

 
Tas, kuras DP attiecas uz jums, būs atkarīgs no jūsu atrašanās vietas valsts un tā, vai 

jūs darbojaties valsts vai reģionālā līmenī. 
 

Nākamajā nodaļā būs sniegta informācija par to, kā noteikt attiecināmās DP. 
 

Kad būsit noteicis, kuras DP uz jums attiecas, ir ļoti ieteicams izlasīt atbilstīgos 

dokumentus. No tiem uzzināsit, ko iestādes cenšas panākt jūsu teritorijā, kādas ES 
prioritātes ir visbiežāk pieminētas un kā programmu īstenos, kā arī plašu informāciju 

par vietējo kontekstu. 
 

Attiecībā uz DP jūs uzzināsit, vai jūsu ideja varētu būt attiecināma, un to, kādā mērā 
tā būs jāpielāgo un vai jums jāatgriežas pie idejas izstrādes. 

 
Tāpat atbilstīgas varētu būt Eiropas teritoriālās sadarbības programmas, piemēram, 

Kopienas iniciatīva Eiropas pārrobežu sadarbībai (INTERREG), ko koordinē Komisija, 

bet kas nereti arī tiek īstenotas konkrētās teritorijās. Arī šajā gadījumā būs jāizpēta 
visi sīkumi.  
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2.4.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Vai jūsu projekta idejas ir vairāk saistītas ar reģionālo attīstību vai sociālo fondu? 

Vai atrodaties lauku apgabalā vai piekrastes teritorijā?  

 Vai varbūt būtu piemēroti Eiropas teritoriālās sadarbības programmu satvari, ko 

tieši koordinē Komisija?  

 Šajā posmā der aplūkot vairākas iespējas. 

 Nosakiet, kuri dokumenti attiecas uz jūsu situāciju (skatīt nākamo nodaļu). 

 

2.5 5. posms. Plānošanas cikla pašreizējā posma noteikšana 

 
Neaizmirstiet par plānošanas ciklu un to, ka galvenās iespējas atklājas šā cikla 

dažādos posmos.  
 

Pašreizējais plānošanas periods attiecas uz 2014.–2020. gadu. Šobrīd, proti, 

2016. gadā, kopumā par galvenajiem valsts un reģionālā līmeņa satvariem vienošanās 
ir jau panāktas, un dažas vadošās iestādes jau ir sākušas publicēt uzaicinājumus 

iesniegt priekšlikumus.  
 

Daži uzaicinājumi joprojām ir atvērti, un bieži tiks publicēti papildu uzaicinājumi 
iesniegt priekšlikumus ar termiņiem vēlākos cikla posmos. 

 
Tomēr ir svarīgi noskaidrot, kad ir iespējams iesniegt priekšlikumus. 

2.5.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Kādā izstrādes posmā atrodas programmas, kas attiecas uz jums? 

 Kādi ir kritiskie datumi uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus publicēšanai un to 
iesniegšanas termiņi? 

 Kādas iespējas atklāsies vēlākos cikla posmos? 

 

2.6 6. posms. Diskusijas ar personām, kuras var jūs konsultēt 

projekta izstrādes jautājumos 

 
Dažādos līmeņos (kā norādīts nākamajā nodaļā) ir plaši pieejamas konsultācijas. Mēs 

ceram, ka būs pieejams arī aktīvs sporta rīcības tīkls, kas atbalstīs uz sportu balstītu 
priekšlikumu izstrādi.  

 
Tomēr ir svarīgi, ja iespējams, vērsties pie personām, kas vada to darbības 

programmu vai citu programmu, kuras ietvaros vēlaties iesniegt priekšlikumu. Šīs 
personas varēs jums pateikt, vai jūsu idejas var būt iespējams atbalstīt, vai arī varēs 

jums ieteikt alternatīvas pieejas vai elementus, kas jums jāņem vērā. 

 
Daudzas vadošās iestādes labprāt apspriež idejas vai sniedz konsultācijas priekšlikuma 

izstrādes agrīnos posmos, lai gan, tiklīdz uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir 
publicēts, protams, pastāv zināmi ierobežojumi. 

 
Tomēr atcerieties arī, ka darbības programmu vadību nereti deleģē citām 

organizācijām. Attiecīgajā darbības programmas dokumentā varēsit izlasīt, kā 
programmu vada un kuras organizācijas ir iesaistītas. Jums, iespējams, būs jāsazinās 

ar citām organizācijām, nevis tieši ar vadošo iestādi. 
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Turklāt nereti ir lietderīgi sazināties ar organizācijām vietējā un valsts līmenī, kuras, 

iespējams, ir iesaistītas jūsu aplūkotajā jomā. Šajā saistībā nereti var palīdzēt 
reģionālās attīstības vai pilsētas iestādes, vai uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas, 

piemēram, tirdzniecības kameras. Šīs organizācijas var arī būt potenciālie partneri, it 
sevišķi ņemot vērā kontekstu, ko iedibinājušas pārdomātas specializācijas un 

pilsētattīstības, kā arī citas ļoti svarīgas stratēģijas.  

2.6.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Noskaidrojiet, kuras organizācijas ir visvairāk saistītas ar jūsu projekta idejām. 

 Šajās organizācijās nosakiet attiecīgās amatpersonas un vienojieties par (tikšanos 

un) laiku sarunai.  

 Apsveriet, ar kurām citām organizācijām būtu nepieciešams vai lietderīgi 

sadarboties un apspriediet savas idejas ar tām. 

 

2.7 7. posms. Priekšlikuma izstrādes sākšana  

 
Kad esat apzinājis sava plānotā projekta iespējas un saskatāt veidu, kā reāli virzīties 

uz priekšu, sāciet apsvērt, kā sagatavosit priekšlikumu. Ieteicams negaidīt līdz 
uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publicēšanas brīdim. 

 
Turpmāk 3.7. un 3.8. iedaļā ir ierosināti daži jautājumi, kurus, iespējams, vēlaties 

ņemt vērā, un ar tiem saistītie informācijas avoti. 
 

Izveidojiet komandu, kas būs atbildīga par priekšlikuma sagatavošanu jūsu 

organizācijā. 
Sazinieties ar potenciālajiem partneriem ar skaidru priekšlikumu par to, kā jūs 

ierosinātu sadarboties. 
 

Centieties savā rīcībā iegūt iepriekšējos uzaicinājumus un priekšlikumus, lai redzat, ar 
ko tie ir saistīti.  

 
Lūdziet padomu personām, kam ir pieredze priekšlikumu sagatavošanā, piemēram, 

vietējai universitātei. 

2.7.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Kas būs atbildīgs par priekšlikuma sagatavošanu? 

 Kuriem partneriem jūs piedāvājat sadarbību? 

 Gūstiet izpratni par to, ar ko ir saistīta priekšlikuma sagatavošana — kas tajā 
jāpasaka, kādai jābūt tā struktūrai utt. (to varat noskaidrot, iespējams, no 

iepriekšējiem uzaicinājumiem un priekšlikumiem). 

 Cik daudz palīdzības jums vajadzēs un kas to sniegs? 
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2.8 8. posms. Priekšlikuma sagatavošana un iesniegšana 

 
Kad ir publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, rūpīgi to izlasiet un detalizēti 

atzīmējiet uzaicinājuma prasības.  
 

Pārliecinieties, ka ir panākta atbilstība visām galvenajām uzaicinājuma prasībām. It 

sevišķi atzīmējiet uzaicinājuma mērķus un pārliecinieties, ka ierosinātais projekts 
sekmēs šo mērķu sasniegšanu. 

 
Nodrošiniet, ka jūsu rīcībā ir pietiekams laiks priekšlikuma sagatavošanai, kā arī 

nedaudz laika pārskatīšanai un maksimālai uzlabošanai. 
 

Plānojiet priekšlikuma pabeigšanu tā, lai tiktu ievērots formāts un termiņš. Piemēram, 
pārliecinieties, ka visi organizācijas juridiskie pārstāvji ir pieejami, lai parakstītu 

vajadzīgos dokumentus. 

2.8.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Priekšlikuma rakstīšanai jābūt plānotam un disciplinētam procesam ar iekšēji 
noteiktiem termiņiem un pietiekamu laiku priekšlikuma oficiālai iesniegšanai pirms 

uzaicinājuma termiņa.  

 Vai priekšlikums pēc iespējas tiešāk atbilst uzaicinājuma prasībām?  

 

2.9 9. posms. Projekta īstenošana  

 

Ja jūsu priekšlikums ir sekmīgs, tas, iespējams, būtiski ietekmēs jūsu organizāciju. Šis 
jautājums ir jāsāk risināt, tiklīdz uzzināt, ka jūsu priekšlikums ir bijis sekmīgs.  

 

Atkarībā no jūsu ierosinājuma projekts būs vairāk vai mazāk sarežģīts, bet jebkurā 
gadījumā būs svarīgi paturēt prātā centrālos mērķus un uzraudzīt progresu. 

 
Projekta laikā ir piemērojami konkrēti noteikumi, it sevišķi saistībā ar attiecināmajām 

izmaksām un ziņošanas prasībām. Ir svarīgi ievērot šos noteikumus. 
 

Visticamāk, projektam attīstoties, atklāsit, ka paveras jaunas perspektīvas attiecībā uz 
sporta ieguldījumu ekonomikas un sociālajā attīstībā.  

2.9.1 Kas ir jāņem vērā?  

 

 Ja jūsu priekšlikums ir sekmīgs, nereti ir jāapsver un jāplāno vajadzīgie 

pielāgojumi jūsu organizācijas komandas pienākumos. 

 Pārliecinieties, ka esat iepazinies ar oficiālajiem noteikumiem, kas attiecas uz 

līguma īstenošanu. 

 Paturiet prātā projekta centrālos mērķus, bet esiet arī atvērts jaunām idejām un 

pieejām. 
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2.10 10. posms. Projekta novērtēšana un ziņošana par to  

 
Projektam attīstoties, ir svarīgi apsvērt tā radītās sekas.  

 
No vienas puses, ir jānodrošina, ka panāktais progress tiek taisnīgi novērtēts un, kad 

vien iespējams, salīdzināts ar atbilstīgiem rādītājiem. Šajā procesā var palīdzēt oficiāli 

novērtējumi.  
 

No otras puses, milzīgas priekšrocības var gūt, nodrošinot projekta intervenču 
turpināmību un plašāk informējot sportā un reģionālajā attīstībā ieinteresētās 

personas par sasniegto. 
 

Daļēji šeit ir runa par ziņošanas procesu aktīvu īstenošanu, daļēji — par projektu 
profila un sasniegumu popularizēšanu citos ne tik formālos veidos un zināšanu un 

pieredzes nodrošināšanu gan sporta kopienai, gan reģionālās attīstības kopienai.   

 
Tādēļ vērsiet apkārtējo uzmanību uz savas organizācijas paveikto.  

2.10.1   Kas ir jāņem vērā?  

 

 Kā panākt paveiktā pamanāmību savā valsts vai reģionālajā kopienā un sporta 
kopienā? 

 Vai varat savas jaunās zināšanas un pieredzi darīt pieejamu citiem?  
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3. Iedziļināšanās sīkumos 
 
Mēs ceram, ka iepriekšējā nodaļā izklāstītie 10 posmi palīdzēs personām, kas ir 

ieinteresētas ESI fondu sporta un fizisko aktivitāšu projektu izstrādē, gūt priekšstatu 
par procesiem un izpratni par veicamajām darbībām. 

 
Tomēr iepriekšējā nodaļā mēs apzināti neiedziļinājāmies sīkumos. Šīs nodaļas mērķis 

ir novērst šo nepilnību, sniedzot norādījumus par to, kā piekļūt detalizētai informācijai, 
kas ir nepieciešama, lai izstrādātu sekmīgus projektus. Nodaļa ir iedalīta vairākās 

iedaļās, lai būtu iespējams ātri gūt priekšstatu par vajadzīgo, kā arī lai saņemtu 

informāciju par galvenajiem avotiem. 
 

Tomēr jānorāda, ka nav nepieciešams piekļūt visai minētajai informācijai. Lielu daļu 
šīs informācijas var uzskatīt par pamatinformāciju, kas var būt lietderīga, lai pēc tam, 

kad ir apzināti paši pamati, gūtu labāku izpratni par ES finansējuma dažādajiem 
aspektiem.  

 
Visticamāk, tūlītēji lietderīgākā ir 3.1., 3.4., 3.5. un 3.9. iedaļa. 

3.1 Lietderīgi norādījumi  

 
Arī šajā saistībā jāmin norādītie avoti. 

 
“Funding for Sports in the European Union” (Finansējums sportam Eiropas 

Savienībā), ko publicējis Eiropas Olimpiskās komitejas ES birojs.  

 
“The Guide to EU Funding for the Tourism Sector” (Norādījumi par ES 

finansējumu tūrisma nozarei), kas pieejams angļu un franču valodā un acīmredzami 
attiecas uz tūrismu, taču tajā ir arī plaša informācija, kura saistīta ar sportu.  

 
Tāpat lietderīgi ieteikumi ir pieejami valstu līmenī. Piemēram, Francijas Pilsētu lietu, 

jaunatnes un sporta ministrija ir nesen publicējusi norādījumus par finansējuma 
avotiem sportam, un šie norādījumi attiecas gan uz Eiropas strukturālajiem un 

investīciju fondiem (turpmāk — ESI fondi), gan Erasmus +. Publikācijas nosaukums ir: 

 
“Guide des financements européens pour le sport”. 

 
Arī Vācijas Olimpiskā komiteja (DOSB) ir publicējusi informāciju par struktūrfondu 

atbalstu sportam iepriekšējā periodā, kas joprojām ir aktuāls:  
 

”Sportstättenförderung durch die EU” 
 

Arī Komisija ir nodrošinājusi vispārīgus norādījumus: ”Guidance for Beneficiaries of 

European Structural and Investment Funds and related EU instruments” 
(Norādījumi atbalsta saņēmējiem no Eiropas strukturālajiem un investīciju 

fondiem un saistītiem ES instrumentiem). 
 

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/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/synergies_beneficiaries_en.pdf
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3.2 ES politikas pamatinformācija 

 
3.2.1 Sporta politika  

 
Pārskats par jaunākajām norisēm ES sporta politikas jomā un atsauces uz darbu, ko 

veikušas dažas no ekspertu grupām, kuras izveidotas saskaņā ar ES sporta darba 

plānu (2014.–2017. gads), ir sniegtas pētījuma par sporta ieguldījumu reģionālajā 
attīstībā ar struktūrfondu starpniecību galvenajā ziņojumā. 

 
Eiropas Komisijas tīmekļa vietnei, kura veltīta sportam un kurā sniegta informācija gan 

par jaunākajām norisēm politikā, gan jaunākajiem pasākumiem, var piekļūt šādās 
adresēs: 

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

 

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

Ieskatu diskusijās par jaunākajām norisēm var gūt, apmeklējot tīmekļa vietni, kurā 
izklāstīti 2016. gada Eiropas Sporta foruma rezultāti: 

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

 
ES sporta politikas norādījumi angļu, franču un vācu valodā ir pieejami arī Eiropas 

Olimpiskās komitejas ES biroja tīmekļa vietnē:  

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

3.2.2 Eiropas strukturālie un investīciju fondi 

 

Jaunākās norises saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem 
(turpmāk — ESI fondi) ir minētas pētījuma par sporta ieguldījumu reģionālajā attīstībā 

ar struktūrfondu starpniecību galvenajā ziņojumā. 
 

Pārskats par ESI fondu komponentu izstrādi, atsaucoties uz sarunām ar dalībvalstīm 

un tiesību aktiem, ar ko pašreizējam periodam izveido dažādos fondus, kā arī 
neskaitāmas atsauces uz citu lietderīgu pamatinformāciju ir pieejamas: 

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

3.3 Galvenie līdzekļu avoti 

 
Pamatdati par pieejamajiem līdzekļiem un to piešķiršanu ir pieejami: 

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

 
Būtisks resurss, kurā sniegta informācija par daudziem ESI fondu un it 

sevišķi reģionālo fondu aspektiem, ir šī tīmekļa vietne: 

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

 
Šī tīmekļa vietne, visticamāk, ir lietderīgākā vienotā vietne šajā jomā, un 

turpmāk tekstā tiks minētas tās dažādās apakšsadaļas.  
  

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_lv.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/


 

 Praktiski norādījumi par sporta un fizisko aktivitāšu projektu izstrādi Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

ietvaros 

2016. gada jūlijs   12 

Eiropas Sociālais fonds ir aprakstīts šeit: 

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

 
Abas minētās tīmekļa vietnes ir pieejamas visās galvenajās ES valodās. 

 
Sākotnēja informācija par ELFLA vispārīgo virzienu pašreizējā periodā ir pieejama: 

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

 

Tomēr plašāka detalizēta informācija par ideju izvēršanu iespējamos priekšlikumos ir 
sniegta lauku attīstības vārtejā 2014.–2020. gadam: 

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

2014-2020.  
 

Saistībā ar jūrlietām informācija par EJZF finansējuma pārvaldību un kontaktpersonām 
dalībvalstīs ir pieejama:  

 

http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_en.htm.  
 

Informācija par INTERREG, kas veicina Eiropas teritoriālo sadarbību un sekmē vienotu 
rīcību un politiskās pieredzes apmaiņu starp valsts, reģionālajiem un vietējiem 

dalībniekiem no dažādām dalībvalstīm, ir pieejama: 
 

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

Šajā tīmekļa vietnē var piekļūt dažādai un ļoti lietderīgai informācijai; dažas no tās 

daļām tiks minētas turpmāk tekstā. 
 

“ES fondu kontrolsaraksts” ir tiešsaistes rīks, kas izstrādāts, lai palīdzētu nošķirt ES 
fondu avotus konkrētiem mērķiem (saistībā ar vispārīgajiem tematiskajiem mērķiem): 

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

3.4 Sports un tā ekonomiskā un sociālā ietekme 

 
Pētījums par sporta ieguldījumu reģionālajā attīstībā ar struktūrfondu starpniecību ir 

atklājis daudzus piemērus, kuros sports un fiziskās aktivitātes ir būtiski ietekmējušas 
ekonomikas un sociālo attīstību reģionālā līmenī. Pētījums ir arī parādījis, ar kādām 

pieejām sports ir bijis īpaši efektīvs, it sevišķi tādēļ, ka sports spēj iesaistīt ļoti 
dažādas sociālās grupas, kā arī tā nozīmes dēļ augošajā “pieredzes ekonomikā”. 

Tomēr pētījumā ir arī analizēti dažādie ietekmes veidi, ko rada sports un ar to saistītās 

darbības, kā arī sniegti labas prakses piemēri saistībā ar šiem dažādajiem veidiem. It 
sevišķi 3. nodaļā ir izklāstīta šī analīze un minēti 33 labas prakses gadījumi, kas ir 

atsevišķi aprakstīti pielikumā. Kopā šīs liecības parāda, ka sports palīdz sasniegt visus 
ESI fondu struktūras pamatā esošos tematiskos mērķus.  

 
Turklāt, runājot par to, kā sports var palīdzēt risināt jautājumus, kam pašreizējā 

plānošanas periodā ESI fondu ietvaros ir centrāla nozīme, pētījuma 4. nodaļa parāda, 
kā sports jau ir integrēts vairākās pārdomātas specializācijas stratēģijās un ka tam ir 

liels potenciāls sekmēt pilsētattīstības procesus, vienlaikus esot atvērtam integrētām 

darbībām vairākās saistītajās nozarēs, it sevišķi tajās, kas ietver tūrismu.  
 

  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=en
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.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
http://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding/index_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/lv/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
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Šīs analīzes pamatā ir apjomīgs darbs, ko gan pasūtīja Eiropas Komisijas Izglītības, 

jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts (EAC ĢD), gan veica ekspertu 
grupas, kuras vairāku gadu gaitā izveidotas saskaņā ar sporta darba plāniem. Analīze 

ir aplūkojama šeit: 
 

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

Īpaši nozīmīgs ir darbs ar Eiropas Savienības Statistikas biroju (Eurostat), izstrādājot 
statistikas datu bāzi par sportu ekonomikā. Šā darba rezultāts ir pieejams šeit: 

 

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

Kopumā uz sporta balstītu iniciatīvu ekonomiskās un sociālās ietekmes analīze ir 
būtisks atbalsts personām, kuras vēlas īstenot jaunus projektus un iniciatīvas, 

pamatojoties uz šo nozari. 

3.5 Uz jūsu teritoriju attiecināmo programmu noteikšana 

 

Ir jānosaka, kuras programmas attiecas uz jums. Šajā saistībā galvenokārt ir 
jānosaka, kuras darbības programmas (DP) attiecas uz jūsu dzīvesvietas teritoriju. 

Neaizmirstiet, ka dažas DP var būt valsts līmeņa programmas, savukārt citas var 
attiekties uz konkrētiem reģioniem.  

 
Pārskats par katras dalībvalsts ierosinājumiem plānošanas perioda sākumā attiecībā 

uz ESI fondu programmu īstenošanu ir sniegts šajā dokumentā: 

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

 
Informācija par konkrētām ERAF darbības programmām jūsu valstīs ir 

pieejama šeit: 
 

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

odId=3.  

 
Šajā iepriekš minētās tīmekļa vietnes apakšsadaļā ir ietverts saraksts ar visām 

darbības programmām katrā valstī un sniegti katras darbības programmas 
kopsavilkuma apraksti, ietverot tematiskās prioritātes un budžetu. Tomēr nav ietverts 

darbības programmas teksts. Darbības programmas tekstus nereti var atrast 
tiešsaistē, veicot vispārīgu meklēšanu. 

 
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas var atrast ESF tīmekļa vietnes sadaļā 

„Atbalsts jūsu valstī”: 

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

 
Tāpat sniegts pārskats par ESF īstenošanu katrā valstī un ir iespējams piekļūt darbības 

programmu un valstu kontaktpersonu sarakstam, kā arī tādā gadījumā piekļūt 
attiecīgo DP dokumentu tekstam.  

 
Līdzīga informācija par Eiropas teritoriālās sadarbības programmām ir pieejama: 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keyw
ords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=A

LL.  

  

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/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=en
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
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3.6 Informācijas noskaidrošana par programmām, kas attiecas uz 

jūsu teritoriju 

 
Kad ir noteikts, kuras darbības programmas vai INTERREG programmas attiecas uz 

jums, ir jāizpēta informācija par to, kā šīs programmas tiek īstenotas.  
 

Iepriekšējā iedaļā minētajās tīmekļa vietnēs ir pieejama informācija par programmu 
vadošajām iestādēm jūsu valstī. Šajā saistībā varētu noderēt šī tīmekļa vietne: 

 

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

Tomēr atbildību par detalizētu īstenošanu var nodot citām aģentūrām. Katrā gadījumā 
situācija būs izskaidrota attiecīgās DP pilnajā dokumentā. Pie iestādēm, kas atbildīgas 

par konkrēto DP īstenošanu, var vērsties, lai apspriestu projekta idejas. Šīs iestādes 
nereti nodrošina konsultāciju pakalpojumus. 

 
Minētajās tīmekļa vietnēs var arī piekļūt informācijai par ES finansējuma 

saņēmējiem, kas var palīdzēt secināt, kādi projekti tiek atbalstīti vietējā līmenī.  

 
Svarīgi ir tas, ka šajās tīmekļa vietnēs ir arī saites uz valsts tīmekļa vietnēm, kam 

var būt atšķirīgs saturs, bet kas nereti var sniegt ļoti noderīgu informāciju, tostarp par 
papildu avotiem konsultāciju un palīdzības saņemšanai, kā arī informācijai par 

uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus un to termiņiem. Turklāt valsts tīmekļa 
vietnēs ir arī sniegta informācija par valsts un reģionālajām organizācijām, kas 

darbojas ekonomikas un sociālās attīstības jomā, un tādējādi norādīti potenciālie 
partneri. 

 

Ir jānosaka, kādas iespējas piedāvā izraudzītā DP. Vadošās iestādes vai to aģentūras 
publicē uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus un parasti sniedz informāciju par 

gaidāmajiem uzaicinājumiem. Līdzīga informācija ir pieejama par INTERREG 
programmām. Šī informācija nenoliedzami ir svarīga, lai nodrošinātu efektīvu 

plānošanu. 
 

Daži avoti, kuros pieejamas konsultācijas un palīdzība visos šajos jautājumos, ir 
minēti 3.9. iedaļā turpmāk.  

 

Turklāt, it sevišķi, ja izstrādes posmā esošais projekts ir saistīts ar inovācijām sportā 
vai veicina pilsētattīstību, būs jāņem vērā reģiona lēmumi par pārdomātas 

specializācijas stratēģiju vai tās pieeju pilsētattīstībai ESI fondu kontekstā.  
 

Pārdomātas specializācijas platformā ir aprakstītas reģionu izstrādātās stratēģijas 
pašreizējā periodā, kā arī sniegta plaša informācija un dati un norādīti resursi. Tīmekļa 

vietne patiesībā ir paredzēta reģionālajām iestādēm un ekonomikas attīstības politikas 
veidotājiem, tādēļ tā var būt nedaudz nesaprotama personām, kas šim jautājumam 

pievēršas pirmo reizi.  

 
Tomēr sniegtās informācijas selektīva izmantošana var sniegt pārskatu par jūsu 

reģionam izvēlētajām prioritātēm un attiecīgajām kontaktpersonām reģionālā līmenī, 
ja vēlaties šajā saistībā turpināt virzīt savas idejas.  Tīmekļa vietne pieejama šeit: 

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

 
Eiropas reģionu dalība šajā projektā ir brīvprātīga, un daži reģioni ir izlēmuši 

nepiedalīties. Tādēļ informācijas tvērums nav pilnīgs.  
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/managing-authorities/
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home
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Līdzīgi pilsētattīstības tīkla tīmekļa vietnē ir aprakstīts pilsētas iestāžu pilsētattīstības 

rīcības konteksts ESI fondu ietvaros: 
 

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

Tomēr URBACT tīmekļa vietnē var gūt detalizētāku skaidrojumu par pasākumiem, kas 
tiek īstenoti pilsētattīstības jomā visā Eiropā. URBACT ir INTERREG programma: 

 
http://urbact.eu/urbact-glance.  

 

Arī URBACT var sākumā šķist pārāk sarežģīta un galvenokārt attiecas uz sporta iesaisti 
pilsētattīstības projektos. Tomēr tie, kuri plāno rīkoties šajā virzienā, var šeit saņemt 

svarīgu informāciju, lai apzinātu iespējas. 

3.7 Projekta izstrāde  

 

Izstrādājot projekta idejas, ir jāpievērš uzmanība tās/to programmas(-u) mērķiem un 
prioritātēm, kas noteikta(-s) kā attiecināma(-s) uz jūsu situāciju. Jebkurā priekšlikumā 

vissvarīgāk ir aprakstīt, kā jūsu projekts var sasniegt noteiktos mērķus.  
 

Mēs ceram, ka pētījuma ziņojums iedvesmos dažādas papildu iniciatīvas. Ziņojumā ir 
norādīts, ka ir lietderīgi sākt ar sporta iniciatīvu vispārīgajiem mērķiem, un ziņojuma 

pielikumā izklāstītie labas prakses piemēri sniedz sīkāku informāciju par to, kā 
sports un fiziskās aktivitātes ir tikušas iepriekš izmantotas, lai sasniegtu struktūrfondu 

mērķus. Redzēsit, ka tie ir saistīti ar dažādiem vispārīgiem politikas mērķiem un ir 

strukturēti šādās kategorijās:  
 

 tieša ietekme uz nodarbinātību; 
 inovācijas; 

 sporta infrastruktūra un reģionālā stratēģija; 
 sports un reģionālā stratēģija — vispārīgi; 

 sports, pilsētu atjaunošana un pilsētattīstība; 
 sports un lauku attīstība; 

 integrēšana tūrisma stratēģijā; 

 integrēšana kultūras un radošajās nozarēs; 
 sporta personāla apmācība — tiešo prasmju pilnveide; 

 nodarbināmība un nododamas prasmes; 
 ieguldījums veselības uzlabošanā; 

 ieguldījums vidē; 
 sociālā kohēzija un saskaņošana.  

 
Katrai dalībvalstij ir norādīts plašāks projektu kopums, kurā sniegti daži jūsu valstī 

atbalstīto iniciatīvu piemēri. 

 
Ziņojuma ietvaros analizējot šos piemērus un labas prakses gadījumus, izstrādāja 

sporta intervenču kategorijas, kuru mērķis ir nošķirt dažādo ietekmi, ko var radīt 
sporta un fizisko aktivitāšu projekti.  

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/
http://urbact.eu/urbact-glance
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Turpmāk norādītas noteiktās intervenču kategorijas. 

 
3.1. tabula. Sporta intervenču kategorijas 

 

1. Tiešs atbalsts sporta MVU  10. Sporta tehnoloģiju un citu inovāciju 
attīstības veicināšana  

 

2. Fiziskās vides uzlabošana 11. Plašākas uz sportu balstītas 
stratēģijas sistemātiska izstrāde 

3. Ilgtspējīga transporta veicināšana 12. Sporta pasākumu sasaiste ar tūrisma 

vai kultūras un radošo nozaru attīstību 

4. Citi pasākumi, kas samazina 

ekoloģisko ietekmi 

13. Sporta prasmju un kompetences 

uzlabošana 

 

5. Iekšēja ieguldījuma veicināšana un 

sekmēšana  

14. Sporta izmantošana, lai attīstītu 

plašākas prasmes nodarbinātībai 

6. Nodarbinātības radīšana sporta un 
fizisko aktivitāšu jomā 

15.  Sabiedrības iesaistīšana  
 

7. Ietekme uz saistīto nodarbinātību   16. Pārvaldības un administratīvās spējas 

uzlabošana 

8. Netieša ietekme uz nodarbinātību 17. Veselības un citu sociālu problēmu 
risināšana un labsajūtas un labklājības 

veicināšana 

9. Uzņēmējdarbības izaugsme un cita 
ietekme uz ekonomiku  

 

 

Ņemiet vērā, ka jebkura reāla projekta ietvaros var vienlaikus censties panākt 
vairākus šādus ietekmes veidus. Tomēr dažādās kategorijas var palīdzēt konkretizēt 

priekšlikumā aprakstītās analītiskās atšķirības un patiešām izvirzīt jaunas papildu 
priekšlikuma dimensijas, tādējādi palīdzot pilnvērtīgi formulēt ierosinātās intervences 

ietekmi. Sporta intervenču kategorijas ir norādītas un apspriestas galīgā ziņojuma 

5.2. iedaļā.  
 

Pētījumā aprakstīto ideju radoša izmantošana palīdzēs formulēt pārliecinošu 
priekšlikumu, bet, protams, konkrētas prasības kļūs zināmas tikai pēc uzaicinājuma 

iesniegt priekšlikumus publicēšanas. Jāuzsver, ka visiem priekšlikumiem ir 
jāatbilst uzaicinājuma dokumentā noteiktajām specifikācijām. Pēc 

uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus publicēšanas šīs specifikācijas ir rūpīgi jāizlasa, un 
it sevišķi ir jāņem vērā iesniegšanas termiņi. Tomēr uzaicinājumiem var sagatavoties 

pirms to publicēšanas. 

 
Sagatavošanās darbībām ir jāietver attiecīgās darbības programmas izlasīšana, lai 

saprastu, ko iestādes cenšas panākt un kādas problēmas tās vēlas risināt. 
 

Tāpat jāapsver galvenie mērķi, projekta partneri un cits nepieciešamais ieguldījums, 
projekta vadības pieeja, progresa uzraudzības un ziņošanas sistēma, kā arī to rādītāju 

būtība, kurus ierosinās. Tie visi būs jāpielāgo saskaņā ar uzaicinājuma faktiskajām 
specifikācijām, bet, visticamāk, tos visus varēsit kādā veidā izmantot. Nākamajā 

iedaļā aprakstītas dažas idejas par avotiem, kuros jūs varētu atrast ierosinājumus laba 

priekšlikuma sagatavošanai.  
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3.8 Citi priekšlikumi un ziņojumi 

 
Var būt iespējams atrast iepriekšēju priekšlikumu piemērus. Reizēm šādus piemērus 

vai kopsavilkumus, ko izmanto novērtēšanai, var atrast tiešsaistē vai arī vietējā līmenī 
organizācijās, kuras ir gatavas šādus dokumentus koplietot. Tomēr neaizmirstiet, ka 

ar iepriekšējo plānošanas periodu saistītie priekšlikumi var neietvert elementus, kas 

attiecas uz pašreizējā plānošanas perioda jaunajām iezīmēm. 
 

Ir pieejami daudzi novērtējuma ziņojumi par iepriekšējām un — dažreiz — pašreizējām 
struktūrfondu darbībām. Dažreiz tie attiecas uz konkrētiem projektiem, bet dažreiz ir 

vispārīgāki un ietver programmas vai to aspektus reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.  
 

Eiropas līmenī šādās tīmekļa vietnēs ir pieejami vairāki novērtējuma ziņojumi par 
iepriekšējo plānošanas periodu: 

 

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

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

Tāpat ir pieejami vairāki INTERREG novērtējumi, kuriem var piekļūt reģionālās 
politikas novērtējuma tīmekļa vietnē. 

 
Dažas no iepriekš minētajām tīmekļa vietnēm var arī sniegt valsts līmeņa piekļuvi tieši 

vai norādot valsts novērtējuma tīmekļa vietnes.  

Visiem projektiem ir jāziņo par saviem pasākumiem, un daži no šiem ziņojumiem ir 
pieejami projektu tīmekļa vietnēs. 

3.9 Palīdzība un atbalsts  

 
Pateicoties projektam, pašlaik tiek veidots sporta rīcības tīkls, kurā ietilpst personas 

un organizācijas, kas vēlas sekmēt uz sportu balstītu un ESI fondu atbalstītu projektu 
izstrādi. Būtībā tā būs savstarpējas pašpalīdzības grupa, kas palīdzēs saviem 

dalībniekiem un sporta organizācijām atrisināt problēmas, ar kurām tās saskarsies 
priekšlikumu un projektu izstrādes laikā. Dalībnieku ieguldījums būs dažāds, bet būs 

arī dalībnieki, kas ir gatavi aktīvi strādāt, lai atbalstītu priekšlikumu izstrādi, parasti 
darbojoties kā projekta partneri.  

 

Šā dokumenta sagatavošanas laikā joprojām norisinājās diskusijas ar organizācijām, 
kas ir ieinteresētas izmitināt šo tīklu. Papildu ziņas par šīm norisēm tiks publicētas 

CSES projekta tīmekļa vietnē: 
 

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

Papildus šim īpašajam tīklam ir daudzas organizācijas, kas var palīdzēt saistībā ar 
priekšlikumu izstrādi.  

 

Eiropas Biznesa atbalsta tīklam ir biroji visā ES, un tie sniedz konsultācijas un 
palīdzību uzņēmumiem un citām personām, kuras vēlas efektīvāk izmantot Eiropas 

nodrošinātās iespējas. Šie biroji parasti atrodas ievērojamās reģionālās organizācijās, 
tādēļ darbinieki labi pārzina ar izstrādes centieniem saistīto reģionālo dimensiju.  

 
  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701
https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation
http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/
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Lai atrastu savu Eiropas Biznesa atbalsta tīkla dalībnieku, dodieties uz: 

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

 
Kā minēts iepriekš, valsts ERAF un ESF tīmekļa vietnes nereti norādīs jums 

organizācijas, kas var palīdzēt valsts vai reģionālajā līmenī, ietverot vadošo iestāžu 
konsultāciju pakalpojumus. 

 
Interreg Eiropa ir valsts biroji, kas var palīdzēt saistībā ar visām INTERREG 

programmām:  

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

 
Var būt lietderīgi zināt, ka ir vairāki konsultanti, kas sadarbojas ar organizācijām, lai 

izstrādātu priekšlikumus.  

http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/


 

 Praktiski norādījumi par sporta un fizisko aktivitāšu projektu izstrādi Eiropas strukturālo un investīciju fondu 

ietvaros 

2016. gada jūlijs   19 

4. Ilgtermiņā 
 
Pašlaik līdz 2020. gadam ESI fondu mērķi, prioritātes un īstenošanas procedūras 

lielākoties ir noteiktas gan Eiropas, gan valsts, gan reģionālā līmenī. Ir pieņemti 
lēmumi par ieguldījumu prioritātēm un vispārīgi lēmumi par to, kādām darbībām ir 

jādod priekšroka. Turklāt ir publicēti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus, ir apstiprināti 
un tiek īstenoti projekti un liela daļa budžeta jau ir piešķirta.  

 
Pašlaik tiek arī pabeigti iepriekšējā plānošanas perioda novērtējumi, un Komisija jau ir 

sākusi debates par ESI fondu struktūru nākamajam plānošanas periodam. Šim 

procesam attīstoties, notiks apspriešanās gan Eiropas, gan valsts līmenī. 
 

Tādēļ ir jāapsver sporta un fizisko aktivitāšu ietveršana ESI fondos pēc 2020. gada un 
iespēja ietekmēt šo fondu struktūru un saturu tā, kā pašlaik nav iespējams.  

 
Šķiet, ka, visticamāk, aizvien vairāk tiks novērtēta sporta nozīmes palielināšanās 

ekonomikas un sociālās attīstības jomā, jo sports un saistītās jomas kļūst aizvien 
pamanāmākas mūsdienu „pieredzes ekonomikā” un uzkrājas liecības par sporta un 

fizisko aktivitāšu efektivitāti ekonomikas un sociālo problēmu risināšanā. Tomēr par šo 

lietu ir vēl jādiskutē, un tas jādara dažādos līmeņos.  
 

Pētījuma par sporta ieguldījumu reģionālajā attīstībā ar struktūrfondu starpniecību 
mērķis bija nodrošināt liecības par sporta lielāku nozīmi ESI fondu ietvaros, bet ir 

jāņem vērā pētījuma rezultāti un analīze, un tie ir jāizmanto, lai izskaidrotu sporta 
atbilstību. It sevišķi noderīgs instruments argumentiem var būt labas prakses piemēri, 

jo tie skaidri un konkrēti parāda, ko ir iespējams panākt. 
 

Līdzīga situācija bija vērojama saistībā ar kultūras un radošajām darbībām pirms 

vairākiem gadiem, kad valstu kultūras ministrijām bija liela nozīme, valsts līmenī 
pierādot savas nozares atbilstību kolēģiem finanšu un ekonomikas ministrijās. Svarīga 

nozīme varētu būt par sportu atbildīgo ministriju līdzīgiem centieniem, it sevišķi ja 
tiktu mobilizētas arī valstu sporta organizācijas.  

 
Tāpat ir jāpierāda atbilstība reģionālā līmenī, pierādot, ka sportam vajadzīga 

nozīmīgāka vieta reģionālajās darbības programmās, kā arī to minot diskusijās par 
pārdomātu specializāciju un no tās izrietošajām stratēģijām. To var paveikt saistībā ar 

diskusijām par sporta projektu tvērumu.  

 
Ir plānots, ka sporta rīcības tīkls atbalstīs darbības, lai paaugstinātu sporta profilu 

reģionālajā līmenī, kā arī sekmēs konkrētu projektu priekšlikumu izstrādi.   
 

Vienlaikus ir jāņem vērā, ka atbilstību nereti varētu efektīvi pierādīt, ja to darītu 
saistībā ar paralēlām jomām, piemēram, ar tūrismu un kultūras un radošajām 

nozarēm. Lai gan labas prakses gadījumi parāda, ka ir absolūti iespējams panākt 
ievērojamu reģionālo attīstību, pamatojoties uz sportu vien, daudz biežāk vietējo 

apstākļu dēļ ir saprātīgāk noteikt sporta norises plašākas tūrisma stratēģijas ietvaros 

vai ar „pieredzes ekonomiku” saistītas stratēģijas ietvaros.  
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