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Za informacije in stališča iz te študije odgovarjajo samo avtorji. Navedene 

informacije in stališča ne izražajo nujno uradnega stališča Komisije in/ali 
Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). 

Komisija in/ali Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in 

kulturo (EACEA) ne jamčita za točnost podatkov, vključenih v to študijo. Niti 
Komisija niti Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in 

kulturo (EACEA) niti osebe, ki delujejo v njunem imenu, niso odgovorne za 
uporabo informacij iz te študije. 
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1. Uvod 
 
Ljudje se s športom in telesno dejavnostjo ukvarjajo iz različnih razlogov, tudi zaradi 

čiste zabave, za izboljšanje telesne pripravljenosti in zdravja ter zaradi dobrega 
počutja. Spodbujanje športa, da bi ljudem pomagali doseči te cilje, je pomembno 

samo po sebi, vendar je treba šport in telesno dejavnost spodbujati tudi iz drugih 
razlogov, ki presegajo neposredne osebne koristi.  

 
V sodobnem gospodarstvu šport neposredno prispeva h gospodarski dejavnosti, lahko 

se uporablja kot sredstvo za oblikovanje še večjega razpona poslovnih in socialnih 

ukrepov ter lahko močno motivira najrazličnejše posameznike in skupine. Šport in 
telesna dejavnost lahko torej ustvarita zelo pomembne gospodarske in socialne 

učinke, zlasti na lokalni ali regionalni ravni. 
 

Obstajajo različni viri informacij o pomoči za razvoj športnih ukrepov, ki je na voljo na 
evropski ravni. Te publikacije, ki vključujejo tudi veliko dobrih nasvetov, ponavadi 

zajemajo celotni razpon razpoložljive podpore. Vključujejo: 
 

publikacijo „Funding for Sports in the European Union“ (Financiranje športa v 

Evropski uniji), ki jo je objavil Urad EU evropskih olimpijskih komitejev;  
 

publikacijo „The Guide to EU Funding for the Tourism Sector“ (Priročnik o 
financiranju turizma s sredstvi EU), ki je na voljo v angleščini in francoščini ter se 

sicer očitno navezuje na turizem, vendar vsebuje tudi veliko informacij, ki so 
pomembne za šport.  

 
Koristni nasveti so na voljo tudi na nacionalni ravni. Na primer, francosko ministrstvo 

za politiko mest, mladino in šport je nedavno objavilo priročnik o virih financiranja 

športa, ki zajemajo tako evropske strukturne in investicijske sklade kot sredstva 
programa Erasmus+. Naslov tega priročnika je: 

 
„Guide des financements européens pour le sport“ 

 
Tudi nemški olimpijski komite (DOSB) je objavil informacije o podpiranju športa iz 

strukturnih skladov v prejšnjem obdobju, ki pa so še vedno aktualne:  
 

„Sportstättenförderung durch die EU“ 

 
Poleg tega je Komisija pripravila splošne smernice: „Smernice za prejemnike 

sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem 
povezanih instrumentov EU“. 

 
Te praktične smernice se osredotočajo na pridobitev podpore iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov za projekte, ki temeljijo na športu in 
telesni dejavnosti ter katerih namen je ustvariti gospodarske in socialne 

učinke. 

 
Zato se osredotočajo na športne projekte, ki se podpirajo iz: 

 

 Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),  

 Evropskega socialnega sklada (ESS),  

 Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in  

 Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&amp
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_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
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1.1 Komu so te smernice namenjene?  

 
Smernice so namenjene posameznikom, predvsem pa organizacijam, ki želijo razviti 

športne dejavnosti, ki bi lahko po njihovem mnenju koristile skupnosti, mestu, regiji 
ali celo celotni državi. To so lahko športne organizacije ali zveze, športna podjetja in 

klubi ter javni organi na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, smernice pa bi lahko 

bile primerne tudi za prostovoljne organizacije, organizacije za usposabljanje ali 
organizacije s poklicnim interesom za gospodarski razvoj. 

 
Na začetku teh smernic bodo obravnavani projekti za sedanje programsko 

obdobje 2014–2020, v zadnjem poglavju pa bodo predstavljene dolgoročnejše ideje.  

1.2 Kako je treba uporabljati te smernice?  

 

Vsak, ki želi razviti projekt v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, 
mora pričakovati, da bo proces nekoliko zapleten, zlasti če želi, da bo projekt tako 

uspešen, kot se pričakuje.  
 

Da se uporabniki smernic ne bi izgubili v podrobnostih, bodo v prvem delu dokumenta 

predstavljeni glavni elementi procesa razvijanja projekta, nekatere pomembne 
podrobnosti pa bodo opisane v drugem delu. Razmeroma celovita slika se bo 

oblikovala šele po predstavitvi obeh delov. V prvem bo opisanih 10 glavnih korakov, ki 
jim je treba slediti za vzpostavitev uspešnega projekta v sedanjem obdobju. V drugem 

delu bodo predvsem natančneje opisani premisleki, ki jih je treba upoštevati, in viri 
informacij o podrobnostih, ki jih je treba obvladati.  

 
V zadnjem poglavju bo opisano, kako bi lahko okrepili vlogo športnih ukrepov v 

dolgoročnejšem smislu, tj. v prihodnjih programskih obdobjih.  
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2. 10 korakov do razvoja uspešnega projekta 

2.1 Korak 1: Zaupajte v to, da lahko šport prinese spremembe 

 

Prvi korak je prepričanost, da lahko šport prinese dejanske spremembe in da ima 
posebne značilnosti, zaradi katerih lahko koristno prispeva k resničnemu 

gospodarskemu in socialnemu razvoju.  

 
V glavnem poročilu te študije je navedenih veliko dokazov o tem, kako lahko šport 

doseže spremembe, toda na splošno si velja zapomniti tudi naslednje: 
 

 šport neposredno ustvarja poslovno dejavnost, v katero so vključene tako velike 
nogometne zveze kot lokalni športni klubi in telovadnice;  

 športna dejavnost zahteva človekov prispevek, zato razmeroma uspešno ustvarja 
lokalna delovna mesta, ne le v okviru same dejavnosti, temveč tudi v gradnji in 

vzdrževanju objektov. Šport ima torej močan multiplikacijski učinek na 

zaposlovanje;  

 kot glavni element t.i.gospodarstva doživetij uspešno privablja nadarjene osebe ter 

spodbuja nove in inovativne oblike izkušenj, od novih vrst športa do novih načinov 
za merjenje uspešnosti in spremljanje;  

 šport prispeva pomembno vsebino za razvoj informacijske in komunikacijske 
tehnologije ter je predvsem zaradi sistemov za spremljanje uspešnosti vse 

pomembnejši v aplikacijah informacijske in komunikacijske tehnologije; 

 športni dogodki in dejavnosti lahko imajo močan neposreden vpliv na lokalna 

gospodarstva ter zagotovijo velike priložnosti za trženje in promocijo tako 

posameznih izdelkov kot vhodnih naložb; 

 šport je zelo povezan z drugimi gospodarskimi dejavnostmi, zlasti s turizmom, in 

je lahko pomemben element širše razvojne strategije; 

 šport in telesna dejavnost lahko izboljšata miselno sposobnost in telesno 

pripravljenost, ki lahko neposredno vplivata na produktivnost in zaposljivost, s tem 
pa prispevata k dejavnemu in zdravemu staranju; 

 šport učinkovito motivira ljudi ter spodbuja dobro počutje in socialno kohezijo; 

 zlasti pomaga pri vključevanju izključenih družbenih skupin ter razvoju osnovnih, a 

prečnih znanj in spretnosti, pa tudi pri povečanju zaposljivosti; 

 večja telesna dejavnost lahko zmanjša uporabo prevoznih sredstev, ki temeljijo na 
ogljiku, in tudi drugače ugodno vpliva na okolje. 

 
Za okrepitev gospodarske in socialne vloge športa se lahko zavzemajo predvsem 

športne organizacije, pa tudi športna podjetja, tudi če ne nameravajo razviti 
projektov v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov. 

2.1.1 Vprašanji, ki jih morate obravnavati:  

 

 Kateri vidiki vaše organizacije ustvarjajo gospodarske in socialne učinke? 

 Katere značilnosti športa z zgornjega seznama veljajo za vašo organizacijo? 
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2.2 Korak 2: Proučite zmogljivosti in možnosti svoje organizacije 

 
Začetne premisleke o možnem prispevku vaše organizacije prek športa in telesne 

dejavnosti morate dopolniti z natančnejšo proučitvijo, kaj vse lahko dosežete. 
 

Sodelujete lahko na več ravneh. 

 

 Nekateri programi v okviru operativnega programa podjetjem in drugim 

organizacijam zagotavljajo nepovratna sredstva, da bi lahko izvajali raziskave ali 
pa izboljšali uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij ali svojo okoljsko 

učinkovitost. Postopki za pridobitev teh nepovratnih sredstev so razmeroma 
preprosti, do njih pa so upravičeni športna podjetja in klubi. 

 Za razmeroma majhna nepovratna sredstva lahko pogosto zaprosijo tudi športne 
ali prostovoljne organizacije, da bi lahko razvile projekte v okviru operativnih 

programov Evropskega socialnega sklada. 

 Druge oblike podpore so lahko posredne, na primer storitve svetovanja za mala in 
srednja podjetja. 

 Vključite se lahko tudi v ustrezne grozde ali druge obsežnejše projekte, pri katerih 
je potreben prispevek podjetij in organizacij na terenu. 

 
V sedanjem obdobju je dostop do posameznih nepovratnih sredstev običajno omejen, 

podpora pa usmerjena v projekte z večjim učinkom. Zato razmislite, ali bi lahko vaša 
organizacija prispevala k ambicioznejšemu projektu. 

 

Zlasti proučite možnost, ali bi lahko ta večji učinek dosegli s sodelovanjem z drugimi 
organizacijami, kot so lokalni organi ali prostovoljne organizacije. Tovrstno 

sodelovanje se šteje za pozitivno. 

2.2.1 Vprašanja, ki jih morate obravnavati:  

 

 Kakšna raven sodelovanja pri projektih v okviru evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov bi bila primerna za vašo organizacijo? 

 Kako bi lahko razvoj projekta v okviru evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov uskladili s strateškimi cilji svoje organizacije? 

 Ali ima vaša organizacija sredstva za razvoj projekta in ali je temu dovolj 
zavezana?  

 Ali bi lahko vaša organizacija razvila in predložila predlog ter pozneje upravljala 
projekt?  Ali pri tem potrebujete zunanjo pomoč?  

 Ali je vaša organizacija pri razvoju projekta pripravljena sodelovati z lokalnimi ali 
celo evropskimi partnerji? 

 

2.3 Korak 3: Oblikujte zamisel projekta  

 

Glede na splošno usmeritev evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter 
sorazmerne zmogljivosti in cilje vaše organizacije bi bilo koristno razviti nekaj začetnih 

zamisli, na katerih bi lahko projekt temeljil.  

 
Pri razvijanju teh zamisli bi morda morali upoštevati Splošne cilje športnih pobud 

in Kategorizacijo športnih ukrepov, ki so opredeljeni v tej študiji (podrobnejše 
informacije so navedene v poglavju 3). Zlasti v slednji so opredeljene vrste učinkov, ki 

jih lahko ustvarijo projekti na področju športa in telesne dejavnosti.  
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To vam lahko pomaga pri oblikovanju glavnega cilja morebitnega projekta, pa tudi pri 

razmisleku o dodatnih razsežnostih, v okviru katerih bi lahko ukrepi ustvarili več 
pozitivnih učinkov hkrati. 

 
Za navdih lahko uporabite primere dobre prakse, opisane v glavni študiji, in širši sklop 

projektov.  
 

Ko določite splošni koncept projekta, je priporočljivo, da že začnete oblikovati bolj 
specifične cilje, razmišljati o tem, kako bi lahko te cilje dosegli, koga bi morali vključiti 

v projekt in kako bi ga upravljali, v katerem obdobju bi ga izvajali in kako bi ga 

spremljali. Jasno morate opredeliti tudi pričakovane realizacije ter naravo rezultatov in 
učinkov, ki jih želite doseči. 

2.3.1 Vprašanja, ki jih morate obravnavati:  

 

 Kakšen projekt bi bil najbolj izvedljiv glede na zmogljivosti vaše organizacije? 

 Ali so ti cilji v skladu s splošno usmeritvijo evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov v sedanjem obdobju? 

 Proučite Kategorizacijo športnih ukrepov, da bi razbistrili zamisli ali vključili 

dodatne razsežnosti. 

 Razmislite o tem, ali bi lahko cilje projekta učinkoviteje dosegli v partnerstvu z 
drugimi organizacijami.  

 Vprašajte se, kaj vaše zamisli pomenijo v konkretnejšem smislu, tj. kateri so vaši 
cilji, kako in v katerem obdobju bi projekt izvajali, koga bi morali vključiti in kaj 

nameravate doseči. 

 

2.4 Korak 4:  Ugotovite, kakšne so razmere na vašem območju 

 
Zamisli projekta je treba primerjati s cilji ustreznih virov financiranja in po možnosti 

spremeniti. Ne pozabite, da je natančna oblika večine evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov določena na nacionalni ali regionalni ravni.  

 
Najprej morate proučiti vse razpoložljive možnosti. Kakšen projekt imate v mislih? Ali 

gre za projekt na področju regionalnega razvoja ali projekt, povezan z zaposlovanjem 

in socialnimi vprašanji? Če živite na podeželskem ali obalnem območju, ali bi bil 
primeren Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oziroma Evropski sklad za 

pomorstvo in ribištvo? 
 

Viri financiranja se nekoliko prekrivajo, zato je sistem do neke mere prilagodljiv.  
 

Nato boste verjetno morali ugotoviti, kateri operativni programi vam 
ustrezajo. 

 

Ustreznost operativnih programov bo odvisna od tega, v kateri državi ste, in od tega, 
ali delujete na nacionalni ali regionalni ravni. 

 
Naslednje poglavje vsebuje informacije o tem, kako ugotoviti ustreznost operativnih 

programov. 
 

Ko ugotovite, kateri operativni programi so ustrezni, je priporočljivo, da preberete 
ustrezne dokumente. V teh boste našli informacije o tem, kaj poskušajo organi na 

vašem območju doseči, katere prednostne naloge EU so najpomembnejše in kako se 

bo program izvajal, pa tudi veliko informacij o lokalnih razmerah. 
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Pri branju besedil operativnih programov boste ugotovili, ali bi bila lahko vaša zamisel 

zanimiva in v kakšnem obsegu jo boste morali prilagoditi ali celo na novo oblikovati. 
 

Morda bodo za vas primerni programi evropskega teritorialnega sodelovanja, kot je 
Interreg, ki jih sicer usklajuje Komisija, vendar se pogosto izvajajo tudi na 

posameznih območjih. Tudi tu bo treba proučiti vse podrobnosti.  

2.4.1 Vprašanja, ki jih morate obravnavati:  

 

 Ali so zamisli vašega projekta bolj povezane z regionalnim razvojem ali socialnim 

skladom ter ali živite na podeželskem ali morda obalnem območju?  

 Ali bi bili za vas primerni okviri za programe evropskega teritorialnega 
sodelovanja, ki jih neposredno usklajuje Komisija?  

 Tudi v tej fazi je treba proučiti vse možnosti. 

 Ugotovite, kateri dokumenti ustrezajo vašim razmeram (glej naslednje poglavje). 

 

2.5 Korak 5: Ugotovite, na kateri točki je programski cikel 

 

Upoštevati je treba programski cikel in dejstvo, da se glavne priložnosti pojavljajo na 
različnih točkah v tem ciklu.  

 
Sedanje programsko obdobje traja od leta 2014 do leta 2020. V trenutni fazi, 

tj. leta 2016, so glavni okviri na nacionalni in regionalni ravni na splošno dogovorjeni, 
nekateri organi upravljanja pa so že začeli objavljati razpise za zbiranje predlogov.  

 

Nekateri razpisi ostajajo odprti, saj se pogosto objavijo dodatni razpisi za zbiranje 
predlogov z roki oddaje pozneje v ciklu. 

 
Vendar je treba preveriti, kdaj je predloge mogoče oddati. 

2.5.1 Vprašanja, ki jih morate obravnavati:  

 

 Na kateri stopnji razvoja so programi, ki so pomembni za vas? 

 Kateri so ključni datumi za objavo razpisov in roki za oddajo predlogov? 

 Katere priložnosti se bodo pojavile pozneje v ciklu? 

 

2.6 Korak 6: Stopite v stik s tistimi, ki vam lahko svetujejo pri razvoju 

projekta 

 
Svetovanje je na voljo v najrazličnejših oblikah in na različnih ravneh (navedeno v 

naslednjem poglavju), za podporo pri razvoju predlogov na področju športa pa naj bi 
bila na voljo dejavna športna akcijska mreža.  

 

Pomembno je, da se po možnosti posvetujete z osebami, ki upravljajo operativni 
program ali drug program, v okviru katerega želite predložiti predlog. Te osebe vam 

bodo lahko povedale, če je vaše zamisli mogoče podpreti, ali pa predlagale druge 
pristope ali elemente, ki jih morate upoštevati. 

 
V začetnih fazah razvoja predloga mnogi organi upravljanja z veseljem razpravljajo o 

zamislih ali zagotavljajo svetovanje, po objavi razpisa za zbiranje predlogov pa je ta 
podpora seveda omejena. 
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Opozoriti je tudi treba, da se upravljanje operativnih programov pogosto prenese na 

druge organizacije. V ustreznem dokumentu operativnega programa boste našli 
informacije o tem, kako se program upravlja in katere organizacije so vključene. 

Morda se boste morali namesto neposredno z organom upravljanja posvetovati s temi 
organizacijami. 

 
Poleg tega je pogosto priporočljivo, da se posvetujete z drugimi lokalnimi in 

nacionalnimi organizacijami, ki so morda pristojne za področje, ki vas zanima. Pri tem 
so lahko pogosto koristni organi za regionalni razvoj ali mestne oblasti, pa tudi 

organizacije za podporo podjetjem, kot so gospodarske zbornice. Ti so lahko tudi 

morebitni partnerji, zlasti glede na okvir, ki je bil vzpostavljen s strategijami za 
pametno specializacijo in razvoj mest ter drugimi ključnimi strategijami.  

2.6.1 Vprašanja, ki jih morate obravnavati:  

 

 Ugotovite, katere organizacije so najprimernejše za razpravo o zamislih projekta. 

 V teh organizacijah poiščite ustrezne uradnike in se dogovorite za (sestanek in) 

pogovor z njimi.  

 Razmislite o tem, s katerimi drugimi organizacijami bi še bilo nujno ali koristno 

sodelovati in razpravljati o zamislih. 

 

2.7 Korak 7: Začnite razvijati predlog  

 
Ko poznate vse možnosti projekta, ki ga imate v mislih, in veste, kako ga boste 

izpeljali, začnite razmišljati o tem, kako boste sestavili predlog. Priporočljivo je, da ne 

čakate na objavo razpisa za zbiranje predlogov. 
 

V oddelkih 3.7 in 3.8 so navedeni nekateri razmisleki, ki bi jih bilo dobro upoštevati, in 
viri informacij v zvezi z njimi. 

 
Znotraj organizacije oblikujte ekipo, ki bo odgovorna za pisanje predloga. 

Stopite v stik z morebitnimi partnerji in jim jasno predlagajte, kako naj bi po vašem 
mnenju potekalo sodelovanje. 

 

Poskušajte pridobiti izvode drugih, prejšnjih razpisov in predlogov, da boste razumeli, 
kako je treba oblikovati predlog.  

 
Za nasvete in pomoč se obrnite na druge, ki imajo izkušnje z oblikovanjem predlogov, 

na primer na lokalno univerzo. 

2.7.1 Vprašanja, ki jih morate obravnavati:  

 
 Kdo bo odgovoren za pisanje predloga? 

 S katerimi partnerji nameravate sodelovati? 

 Seznanite se s tem, kako poteka pisanje predloga, tj. kaj mora vsebovati, kakšna 
mora biti njegova struktura itd., po možnosti s pregledom prejšnjih razpisov in 

predlogov. 

 Koliko pomoči boste potrebovali in od koga? 
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2.8 Korak 8: Napišite in predložite predlog 

 
Ko je razpis za zbiranje predlogov objavljen, ga pozorno preberite in si natančno 

zabeležite, kaj razpis zahteva.  
 

Poskrbite, da boste zajeli vse glavne zahteve razpisa. Predvsem si zabeležite, kateri so 

cilji razpisa, in zagotovite, da bo predlagani projekt prispeval k njihovemu doseganju. 
 

Poskrbite, da bo dovolj časa za pisanje predloga ter njegov pregled in piljenje 
podrobnosti. 

 
Načrtujte oddajo predloga, pri tem pa upoštevajte pogoje glede oblike in roka. Na 

primer poskrbite, da bodo lahko potrebne dokumente podpisali vsi pravni zastopniki 
organizacije. 

2.8.1 Vprašanji, ki ju morate obravnavati:  

 

 Pisanje predloga mora potekati načrtovano in disciplinirano, z notranjimi roki in 

zadostnim časom za uradno predložitev pred rokom za oddajo.  

 Ali predlog čim bolj neposredno izpolnjuje zahteve razpisa?  

 

2.9 Korak 9: Izvedite projekt  

 

Če bo vaš predlog uspešen, bo verjetno imel pomembne posledice za vašo 
organizacijo. Te morate obravnavati takoj, ko izveste, da je bil predlog uspešen.  

 
Odvisno od vsebine predloga bo projekt bolj ali manj zapleten, v vseh primerih pa bo 

pomembno, da se osredotočite na glavne cilje in spremljanje napredka. 

 
Med izvajanjem projekta boste morali upoštevati nekatera pravila, zlasti v zvezi z 

upravičenimi stroški in zahtevami glede poročanja. To je zelo pomembno. 
 

Ko bo projekt napredoval, boste verjetno ugotovili, da se odpirajo novi vidiki prispevka 
športa h gospodarskemu in socialnemu razvoju.  

2.9.1 Vprašanja, ki jih morate obravnavati:  

 

 Če bo vaš predlog uspešen, bodo potrebne prilagoditve odgovornosti ekipe v vaši 

organizaciji, za katere je pogosto potrebnega nekaj premisleka in načrtovanja. 

 Seznaniti se morate z uradnimi pravili, ki urejajo izvajanje naročila. 

 Bodite pozorni na glavne cilje projekta, vendar bodite odprti tudi za nove zamisli in 
pristope. 

 

  



 

 Praktične smernice za razvoj projektov na področju športa in telesne dejavnosti v okviru evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov 

Julij 2016   9 

2.10 Korak 10: Ocenite projekt in poročajte o njem  

 
Ko projekt napreduje, morate razmisliti o njegovem preteklem izvajanju.  

 
Na eni strani je treba zagotoviti, da se doseženi napredek pravično oceni in po 

možnosti primerja z ustreznimi kazalniki. Pri tem so lahko koristne uradne ocene.  

 
Na drugi strani je velika prednost v tem, da se zagotovi stalnost ukrepov projekta, 

deležniki na področju športa in regionalnega razvoja pa se bolje seznanijo z dosežki. 
 

Delno gre za vključitev v procese poročanja, delno pa za okrepitev prepoznavnosti 
projektov in njihovih dosežkov na druge, manj formalne načine ter prispevek k razvoju 

znanja in izkušenj tako skupnosti na področju športa kot skupnosti na področju 
regionalnega razvoja.   

 

Zato usmerite pozornost v svoje dosežke.  

2.10.1   Vprašanji, ki ju morate obravnavati:  

 

 Kako boste dosegli prepoznavnost dosežkov tako v lastni nacionalni ali regionalni 

skupnosti kot v športni skupnosti? 

 Ali lahko novo znanje in izkušnje posredujete drugim?  
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3. Obvladovanje podrobnosti 
 
Upamo, da bo 10 korakov, opisanih v prejšnjem poglavju, pomagalo osebam, ki jih 

zanima razvoj projektov na področju športa in telesne dejavnosti v okviru evropskih 
strukturnih in investicijskih skladov, dobiti vpogled v procese in razumeti, kaj je treba 

storiti. 
 

Vendar so bile v prejšnjem poglavju nekatere podrobnosti namerno izpuščene. 
Obravnavane bodo v tem poglavju, v katerem bodo zagotovljena tudi navodila o tem, 

kako pridobiti podrobne informacije, ki so potrebne za razvoj uspešnih projektov. 

Poglavje je razdeljeno na več oddelkov, ki zagotavljajo hiter pregled nad tem, kaj je 
treba preveriti, in usmerjajo na glavne vire. 

 
Poudariti pa je treba, da ni nujno treba prebrati vseh navedenih informacij. Večino je 

mogoče šteti za podporne informacije, ki so koristne za boljše razumevanje različnih 
vidikov financiranja EU, ko enkrat obvladate osnove.  

 
Najbolj neposredno koristni so verjetno oddelki 3.1, 3.4, 3.5 in 3.9. 

3.1 Koristni priročniki  

 
Znova velja opozoriti na naslednje publikacije: 

 
publikacijo „Funding for Sports in the European Union“ (Financiranje športa v 

Evropski uniji), ki jo je objavil Urad EU evropskih olimpijskih komitejev;  

 
publikacijo „The Guide to EU Funding for the Tourism Sector“ (Priročnik o 

financiranju turizma s sredstvi EU), ki je na voljo v angleščini in francoščini ter je 
sicer očitno povezana s turizmom, vendar vsebuje tudi veliko informacij, ki so 

pomembne za šport.  
 

Koristni nasveti so na voljo tudi na nacionalni ravni. Na primer, francosko ministrstvo 
za politiko mest, mladino in šport je nedavno objavilo priročnik o virih financiranja 

športa, ki zajemajo tako evropske strukturne in investicijske sklade kot sredstva 

programa Erasmus+. Naslov tega priročnika je: 
 

Guide des financements européens pour le sport 
 

Tudi nemški olimpijski komite (DOSB) je objavil informacije o podpiranju športa iz 
strukturnih skladov v prejšnjem obdobju, ki pa so še vedno aktualne:  

 
„Sportstättenförderung durch die EU“ 

 

Poleg tega je Komisija objavila splošne smernice: „Smernice za prejemnike 
sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem 

povezanih instrumentov EU“. 
 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&amp
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_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_sl.pdf
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3.2 Ozadje politike EU 

 
3.2.1 Športna politika  

 
Pregled najnovejšega razvoja dogodkov v športni politiki EU in sklici na delo nekaterih 

strokovnih skupin, vzpostavljenih v okviru delovnega načrta EU za šport (2014–2017), 

so na voljo v glavnem poročilu študije o prispevku športa k regionalnemu razvoju prek 
strukturnih skladov. 

 
Spletišče Evropske komisije o športu, ki zagotavlja informacije o razvoju politike in 

najnovejših ukrepih, je na voljo na: 
 

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

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

 
Razprave o nedavnem razvoju dogodkov so na voljo na spletišču, ki predstavlja 

rezultate evropskega športnega foruma leta 2016: 
 

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

Na spletišču Urada EU evropskih olimpijskih komitejev je v angleščini, francoščini in 
nemščini na voljo tudi priročnik o športni politiki EU:  

 

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

3.2.2 Evropski strukturni in investicijski skladi 

 
Nedavni razvoj dogodkov v evropskih strukturnih in investicijskih skladih je opisan v 

glavnem poročilu študije o prispevku športa k regionalnemu razvoju prek strukturnih 
skladov. 

 
Pregled nad tem, kako so bili razviti sestavni elementi evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov, ter sklici na pogajanja z državami članicami in zakonodajne akte 

o ustanovitvi različnih skladov za sedanje obdobje, pa tudi številni sklici na druge 
koristne sekundarne informacije so na voljo na spletišču: 

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

3.3 Glavni viri sredstev 

 
Osnovni podatki o razpoložljivih sredstvih in načinu njihovega dodeljevanja so na voljo 

na spletišču: 
 

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

Glavni vir informacij, ki zajema mnoge vidike evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov ter zlasti regionalnih skladov, je naslednje spletišče: 
 

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

To spletišče je verjetno najkoristnejše spletišče na tem področju, zato bo v 
nadaljevanju navedenih več njegovih pododdelkov.  

  

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_sl.htm
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/what/investment-policy/


 

 Praktične smernice za razvoj projektov na področju športa in telesne dejavnosti v okviru evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov 

Julij 2016   12 

Spletišče Evropskega socialnega sklada: 

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

 
Ti dve spletišči sta na voljo v vseh glavnih jezikih EU. 

 
Osnovne informacije o splošni usmeritvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja v sedanjem obdobju so na voljo na spletišču: 
 

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

 
Podrobnejše informacije o uresničevanju zamisli za morebitne predloge so na voljo na 

portalu za razvoj podeželja za obdobje 2014–2020: 
 

http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-
2014-2020  

 
Za morska območja so informacije o tem, kako se upravlja financiranje iz Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo, in podatki za stik z državami članicami na voljo na 

spletišču:  
 

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

Informacije o programu Interreg, ki spodbuja evropsko teritorialno sodelovanje ter 
omogoča skupne ukrepe in izmenjavo politik med nacionalnimi, regionalnimi in 

lokalnimi akterji iz različnih držav članic, so na voljo na spletišču: 
 

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

 
To spletišče zagotavlja dostop do vrste zelo koristnih informacij, nekatere od teh pa 

bodo navedene tudi v nadaljevanju. 
 

Kontrolni seznam za sklade EU je spletno orodje, katerega namen je pomagati pri 
oblikovanju ožjega izbora virov sredstev EU za posebne cilje (povezane s splošnimi 

tematskimi cilji): 
 

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

3.4 Šport ter njegovi gospodarski in socialni učinki 

 

Študija o prispevku športa k regionalnemu razvoju prek strukturnih skladov je razkrila 
veliko primerov, v katerih sta šport in telesna dejavnost znatno vplivala na 

gospodarski in socialni razvoj na regionalni ravni. Študija je opozorila tudi na načine, 

na katere je šport še posebno učinkovit, zlasti zaradi njegove sposobnosti vključevanja 
najrazličnejših družbenih skupin in njegove vloge v razvijajoči se ekonomiji izkušenj. V 

študiji so prav tako analizirane različne vrste učinkov, ki jih ustvarjajo šport in z njim 
povezane dejavnosti, ter navedeni primeri dobre prakse v zvezi s temi različnimi 

vrstami. To analizo vsebuje zlasti poglavje 3, ki navaja tudi 33 primerov dobre prakse, 
ki so ločeno predstavljeni v Prilogi. Vsi ti dokazi kažejo, da lahko šport prispeva k 

doseganju vseh tematskih ciljev, na katerih temeljijo evropski strukturni in 
investicijski skladi.  

 

  

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=sl
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.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_sl
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/policy/cooperation/european-territorial/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/
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V okviru proučevanja, kako lahko šport prispeva k obravnavanju vprašanj, ki imajo 

osrednjo vlogo v evropskih strukturnih in investicijskih skladih v sedanjem 
programskem obdobju, poglavje 4 študije kaže, kako je šport že vključen v številne 

strategije pametne specializacije in lahko znatno prispeva k procesom razvoja mest, 
obenem pa je odprt za celostne ukrepe v več povezanih sektorjih, zlasti turističnih.  

 
Ta analiza temelji na izjemnem delu, ki ga je naročil Generalni direktorat Evropske 

komisije za izobraževanje, mladino, šport in kulturo oziroma ki ga izvajajo strokovne 
skupine, vzpostavljene v okviru delovnih načrtov za šport v obdobju več let. Ta analiza 

je na voljo na spletišču: 

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

 
Zlasti je pomembno delo z Eurostatom pri razvoju baze statističnih podatkov o športu 

v gospodarstvu. Rezultati tega dela so na voljo na spletišču: 
 

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

Če povzamemo, analiza gospodarskih in socialnih učinkov športnih pobud zagotavlja 

znatno podporo osebam, ki želijo nadaljevati nove projekte in pobude v tem sektorju. 

3.5 Določitev ustreznih programov za vaše območje 

 
Ugotoviti morate, kateri programi vam ustrezajo. To predvsem pomeni, da morate 

ugotoviti, kateri operativni programi ustrezajo območju, na katerem živite. Opozoriti 

je treba, da so lahko nekateri operativni programi nacionalni, drugi pa za posebne 
regije.  

 
Pregled predlogov posameznih držav v zvezi s tem, kako naj bi se izvajali programi 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov na začetku programskega obdobja, je 
na voljo v naslednjem dokumentu: 

 
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:81ed8553-a248-11e5-b528-

01aa75ed71a1.0020.02/DOC_3&format=PDF  

 
Informacije o določenih operativnih programih Evropskega sklada za 

regionalni razvoj v vaši državi so na voljo na spletišču: 
 

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

odId=3  
 

Ta pododdelek navedenega spletišča vsebuje seznam vseh operativnih programov za 

vsako državo in njihov kratek opis, vključno s tematskimi prednostnimi nalogami in 
proračunom. Ne vključuje pa besedil operativnih programov. Te je pogosto mogoče 

poiskati s splošnim spletnim iskalnikom. 
 

Operativne programe Evropskega socialnega sklada lahko poiščete v oddelku „Podpora 
v vaši državi“ na spletišču Evropskega socialnega sklada: 

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

 

Na voljo sta pregled izvajanja Evropskega socialnega sklada v posameznih državah ter 
dostop do seznama operativnih programov in nacionalnih podatkov za stik, v tem 

primeru pa tudi dostop do besedil ustreznih dokumentov operativnih programov.  
 

http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm
http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:81ed8553-a248-11e5-b528-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_3&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:81ed8553-a248-11e5-b528-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_3&format=PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/atlas/programmes/?search=1&keywords=&countryCode=ALL&regionId=ALL&themeId=ALL&programType=ALL&objectiveId=ALL&periodId=3
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/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=sl
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Podobne informacije za programe evropskega teritorialnega sodelovanje so na voljo 

na: 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/atlas/programmes?search=1&keywor
ds=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL  

3.6 Seznanitev z ustreznimi programi za vaše območje 

 
Ko ugotovite, kateri operativni programi ali programi Interreg vam ustrezajo, se 

morate seznaniti s tem, kako se programi izvajajo.  
 

Spletišča, navedena v prejšnjem oddelku, vsebujejo informacije o organih 
upravljanja za programe v vaši državi, v zvezi s tem pa vam bo morda koristilo tudi 

naslednje spletišče: 
 

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

 
Vendar pa se lahko odgovornost za podrobnejše izvajanje prenese na druge agencije. 

Okoliščine vsakega primera bodo pojasnjene v celotnem dokumentu, ki opisuje 
ustrezen operativni program. O zamislih projekta lahko razpravljate z organi, 

odgovornimi za izvajanje posebnih operativnih programov, ki imajo pogosto 
svetovalno službo. 

 
Na spletiščih so na voljo tudi informacije o upravičencih do financiranja EU, na 

podlagi katerih lahko ugotovite, katere vrste projektov se podpirajo lokalno.  

 
Še pomembneje pa je, da ta spletišča vsebujejo tudi povezave na nacionalna 

spletišča, ki se vsebinsko razlikujejo, vendar lahko pogosto zagotovijo zelo koristne 
informacije, med drugim o drugih virih svetovanja in pomoči ter razpisih za 

zbiranje predlogov in rokih za oddajo. Poleg tega boste na nacionalnih spletiščih 
našli informacije o nacionalnih in regionalnih organizacijah, dejavnih na področju 

gospodarskega in socialnega razvoja, ki so lahko morebitne partnerice. 
 

Ugotoviti je treba, katere priložnosti ponuja ciljni operativni program. Organi 

upravljanja in njihove agencije objavijo razpise za zbiranje predlogov in običajno 
zagotovijo informacije o predvidenih razpisih. Podobne informacije so na voljo za 

programe Interreg. Jasno je, da so te informacije pomembne za učinkovito 
načrtovanje. 

 
Nekateri viri svetovanja in pomoči za vsa ta vprašanja so navedeni v oddelku 3.9.  

 
Poleg tega bo treba upoštevati odločitve regije v zvezi s strategijo pametne 

specializacije ali njeno mnenje o razvoju mest v okviru evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov, zlasti če je projekt v razvoju povezan z inovacijami v športu ali 
prispevkom k razvoju mest.  

 
Platforma pametne specializacije zagotavlja informacije o strategijah, ki so jih regije 

razvile za sedanje obdobje, pa tudi širok spekter informacij, podatkov in virov. To 
spletišče je dejansko namenjeno regionalnim organom in oblikovalcem politik za 

gospodarski razvoj, zato je lahko nekoliko zahtevno za tiste, ki se s to tematiko 
srečujejo prvič.  

 

  

http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sl/atlas/programmes?search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=ALL&regionId=ALL&objectiveId=13&tObjectiveId=ALL
http://ec.europa.eu/regional_policy/sl/atlas/managing-authorities/
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Kljub temu lahko s selektivno uporabo zagotovljenih informacij dobite vpogled v 

prednostne naloge, določene za vašo regijo, in ustrezne podatke za stik na regionalni 
ravni, če želite svoje zamisli v tem okviru nadalje razvijati.  Spletišče je na voljo na: 

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

 
Sodelovanje pri tem projektu je za evropske regije prostovoljno in nekatere se zanj 

niso odločile. Informacije zato niso popolne.  
 

Podobne informacije so na voljo za področje razvoja mest v okviru evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov s strani mestnih oblasti, in sicer na spletišču 
programa mrež za razvoj mest: 

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

 
Vendar so na spletišču URBACT natančneje pojasnjeni ukrepi, ki se izvajajo na 

področju razvoja mest po vsej Evropi. URBACT spada pod programe Interreg: 
 

http://urbact.eu/urbact-glance  

 
Tudi spletišče URBACT se lahko na prvi pogled zdi nekoliko zahtevno in je predvsem 

povezano z vključevanjem športa v projekte za razvoj mest. Tisti, ki delujejo v tej 
smeri, pa lahko dobijo pomemben vpogled v to, kaj je na tem področju mogoče. 

3.7 Oblikovanje projekta  

 
Pri razvoju zamisli za projekt morate pozornost nameniti ciljem in prednostnim 

nalogam programov, ki ustrezajo vašim razmeram. Poglavitno je, da v predlogu 
navedete, kako lahko vaš projekt doseže zastavljene cilje.  

 
Upamo, da bo poročilo o študiji navdih za vrsto prihodnjih pobud. V njem je 

poudarjeno, da so koristno izhodišče splošni cilji športnih pobud, primeri dobre 
prakse, navedeni v Prilogi k poročilu, pa nekoliko podrobneje opisujejo, kako sta se 

šport in telesna dejavnost uporabljala za doseganje ciljev strukturnih skladov v 

preteklosti. Kot bo razvidno v nadaljevanju, so ti povezani z različnimi splošnimi cilji 
politik in razvrščeni po naslednjih temah:  

 
 Neposredni učinki na zaposlovanje 

 Inovacije 
 Športna infrastruktura in regionalna strategija 

 Šport in regionalna strategija – splošno 
 Šport ter obnova in razvoj mest 

 Šport in razvoj podeželja 

 Povezanost s strategijo za turizem 
 Povezanost s kulturnimi in ustvarjalnimi panogami 

 Usposabljanje športnega osebja – neposreden razvoj znanj in spretnosti 
 Zaposljivost ter prečna znanja in spretnosti 

 Prispevki k izboljšanju zdravja 
 Prispevki k okolju 

 Socialna kohezija in usklajevanje  
 

Širši sklop projektov, naveden za posamezne države članice, zagotavlja nekatere 

primere pobud, ki so bile podprte v vaši državi. 
 

  

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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Na podlagi analize teh primerov in opredeljene dobre prakse je bila v okviru poročila 

oblikovana Kategorizacija športnih ukrepov, katere namen je razlikovati med 
različnimi učinki, ki jih lahko ustvarijo projekti na področju športa in telesne 

dejavnosti.  
 

Navedene so bile naslednje kategorije ukrepov: 
 

Preglednica 3.1 Kategorije športnih ukrepov 
 

1. Neposredna podpora malim in 

srednjim podjetjem na področju 
športa  

10. Spodbujanje razvoja tehnologije in 

drugih inovacij na področju športa  
 

2. Izboljšanje fizičnega okolja 11. Sistematični razvoj širše strategije za 

šport 

3. Spodbujanje trajnostnega prometa 12. Povezovanje športnih ukrepov z 
razvojem turizma ali kulturnih in 

ustvarjalnih panog 

4. Drugi ukrepi, ki zmanjšujejo vpliv na 
okolje 

13. Izboljšanje znanj in spretnosti ter 
kompetenc na področju športa 

 

5. Promocija in spodbujanje vhodnih 
naložb  

14. Uporaba športa za razvoj širših znanj 
in spretnosti za zaposlitev 

6. Ustvarjanje delovnih mest na 

področju športa in telesne 
dejavnosti 

15.  Družbeno udejstvovanje  

 

7. Učinki na povezano zaposlovanje   16. Izboljšanje upravljanja in upravne 

zmogljivosti 

8. Posredni učinki na zaposlovanje 17. Obravnavanje zdravstvenih in drugih 
družbenih izzivov ter prispevanje k 

zadovoljstvu in dobremu počutju 

9. Rast podjetij in drugi gospodarski 
učinki  

 

 

Opozoriti je treba, da lahko z vsakim dejanskim projektom poskušate ustvariti več 
navedenih učinkov hkrati. Različne kategorije pa vam lahko pomagajo izostriti 

analitične razlike v predlogu in dejansko predlagati dodatne razsežnosti predloga, da 
bi predlagani ukrep dosegel celovit učinek. Kategorizacija športnih ukrepov je opisana 

in obravnavana v oddelku 5.2 končnega poročila.  
 

Z domiselno uporabo zamisli, predstavljenih v študiji, bo lažje oblikovati prepričljiv 

predlog, vendar točne zahteve ne bodo znane, dokler ne bo objavljen razpis za 
zbiranje predlogov. Poudariti je treba, da morajo vsi predlogi upoštevati 

specifikacije v razpisni dokumentaciji. Po objavi razpisa za zbiranje predlogov je 
treba pozorno proučiti te specifikacije, predvsem pa si zabeležiti roke za oddajo. Na 

razpise pa se lahko pripravite že pred njihovo objavo. 
 

Pripravljalni ukrepi bi morali vključevati branje ustreznega operativnega programa, da 
bi razumeli cilje, ki jih organi skušajo doseči, in težave, ki jih želijo odpraviti. 

 

Pozornost bi bilo treba nameniti tudi glavnim ciljem, partnerjem v projektu in drugim 
prispevkom, načinu upravljanja projekta, sistemu za spremljanje napredka in 

poročanje, vključno z naravo kazalnikov, ki bodo predlagani. Vse te elemente bo treba 
prilagoditi dejanskim specifikacijam v razpisu, vendar bodo verjetno tako ali drugače 

vsi vključeni. V naslednjem oddelku je navedenih nekaj zamisli o tem, kje bi lahko 
našli navdih za oblikovanje dobrega predloga.  



 

 Praktične smernice za razvoj projektov na področju športa in telesne dejavnosti v okviru evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov 

Julij 2016   17 

3.8 Drugi predlogi in poročila 

 
Poiščete lahko primere prejšnjih predlogov. Predloge ali povzetke, uporabljene za 

oceno, je včasih mogoče najti na spletu ali pri lokalnih organizacijah, ki so pripravljene 
izmenjevati tovrstne dokumente. Opozoriti pa je treba, da predlogi, ki se nanašajo na 

prejšnje programsko obdobje, morda ne vsebujejo elementov, povezanih z novimi 

značilnostmi sedanjega programskega obdobja. 
 

Veliko poročil o oceni zajema prejšnje, včasih pa tudi tekoče dejavnosti v okviru 
strukturnih skladov. Ta poročila se včasih nanašajo na posebne projekte, splošneje pa 

zajemajo programe ali njihove vidike na regionalni, nacionalni in evropski ravni.  
 

Vrsta poročil o oceni za prejšnje programsko obdobje na evropski ravni je na voljo na 
naslednjih spletiščih: 

 

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  
 

Na spletišču z oceno regionalne politike je na voljo tudi vrsta ocen programov 
Interreg. 

 
Na nekaterih od teh spletišč so bodisi neposredno bodisi prek navedenih spletišč z 

nacionalnimi ocenami na voljo tudi ocene na nacionalni ravni.  

Za vse projekte je treba pripraviti poročilo o dejavnostih in nekaj teh poročil je na 
voljo na spletiščih projektov. 

3.9 Pomoč in podpora  

 
Kot zapuščina projekta se vzpostavlja športna akcijska mreža, sestavljena iz 

posameznikov in organizacij, ki želijo spodbuditi razvoj projektov na področju športa, 
podprtih s sredstvi evropskih strukturnih in investicijskih skladov. V osnovi bo to 

skupina za vzajemno samopomoč, ki bo svojim članom in športnim organizacijam 
pomagala reševati težave, s katerimi se srečujejo pri razvijanju predlogov in 

projektov. Prispevki članov se bodo razlikovali, vendar bodo med drugim vključeni 
člani, ki so pripravljeni dejavno sodelovati pri razvoju predlogov, ponavadi kot 

partnerji v projektu.  

 
V času pisanja tega dokumenta še vedno potekajo razprave z organizacijami, ki želijo 

gostiti to mrežo. Najnovejše novice o poteku razprav bodo objavljene na spletišču 
projekta Centra za strateške storitve in storitve vrednotenja: 

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

 
Poleg te namenske mreže lahko pomoč pri razvoju predlogov zagotovijo številne druge 

organizacije.  

 
Službe evropske podjetniške mreže po vsej EU zagotavljajo svetovanje in pomoč 

podjetjem in drugim, ki želijo učinkovito izkoristiti evropske priložnosti. Te službe 
ponavadi gostujejo v večjih regionalnih organizacijah, zato je osebje dobro seznanjeno 

z regionalno razsežnostjo razvojnih prizadevanj.  
 

  

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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Če želite poiskati lokalnega člana evropske podjetniške mreže, obiščite spletišče: 

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

 
Kot je že bilo omenjeno, vas bodo nacionalna spletišča Evropskega sklada za 

regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada pogosto preusmerila k 
organizacijam, ki zagotavljajo pomoč na nacionalni ali regionalni ravni, vključno s 

svetovalnimi službami organov upravljanja. 
 

Interreg Europe ima pisarne na nacionalni ravni, ki vam lahko pomagajo pri vseh 

programih Interreg:  
 

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

Koristno je tudi vedeti, da so na voljo številni svetovalci, ki predloge razvijajo v 
sodelovanju z organizacijami.  

http://een.ec.europa.eu/
http://www.interregeurope.eu/in-my-country/
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4. Dolgoročni vidik 
 
Cilji, prednostne naloge in postopki izvajanja evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov do leta 2020 so na evropski, nacionalni in regionalni ravni večinoma določeni. 
Sprejete so bile odločitve v zvezi s prednostnimi naložbami, v širšem smislu pa v zvezi 

s prednostnimi vrstami ukrepov. Objavljeni so bili razpisi za zbiranje predlogov, 
odobreni so bili projekti, ki se že izvajajo, poleg tega pa so že bila dodeljena sredstva 

iz številnih delov proračuna.  
 

Zaključujejo se tudi ocene prejšnjega programskega obdobja, Komisija pa je že začela 

razpravljati o obliki evropskih strukturnih in investicijskih skladov za naslednje 
programsko obdobje. Vzporedno s tem bodo potekala posvetovanja na evropski in 

nacionalni ravni. 
 

Zato bi bilo treba razmisliti o vključevanju športa in telesne dejavnosti v evropske 
strukturne in investicijske sklade za obdobje po letu 2020 ter o možnosti vplivanja na 

obliko in vsebino teh skladov na način, ki trenutno še ni mogoč.  
 

Precej verjetno je, da bo naraščajoča vloga športa v gospodarskem in socialnem 

razvoju vse bolj priznana, saj so se šport in z njim povezana področja močneje 
uveljavila v sodobni ekonomiji izkušenj, poleg tega pa je vse več dokazov o 

učinkovitosti športa in telesne dejavnosti kot sredstev za obravnavanje gospodarskih 
in socialnih izzivov. Vseeno je treba na različnih ravneh podati argumente v prid 

športu.  
 

Namen študije o prispevku športa k regionalnemu razvoju prek strukturnih skladov je 
bil dokazati večjo vlogo športa v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov, 

vendar je treba rezultate in analizo v študiji proučiti in uporabiti za argumentiranje 

projektov na področju športa. Pri tem so lahko koristni zlasti primeri dobre prakse, saj 
zagotavljajo jasne in konkretne primere, kaj je mogoče doseči. 

 
Podoben primer so bile kulturne in ustvarjalne dejavnosti pred več leti, ko so imela 

nacionalna ministrstva za kulturo pomembno vlogo pri zagovarjanju svojega sektorja 
pri kolegih na nacionalnih ministrstvih za finance in gospodarstvo. Pomemben 

prispevek bi lahko zagotovilo podobno prizadevanje ministrstev za šport, zlasti v 
sodelovanju z nacionalnimi športnimi organizacijami.  

 

Projekte na področju športa je treba zagovarjati tudi na regionalni ravni in utemeljiti 
pomembnejšo vlogo športa v regionalnih operativnih programih, poleg tega pa ga 

vključiti v razprave o pametni specializaciji in strategijah, ki bodo oblikovane v zvezi s 
tem. Te razprave se lahko izvedejo skupaj z razpravami o obsegu projektov na 

področju športa.  
 

Namen športne akcijske mreže je podpreti prizadevanja za povečanje prepoznavnosti 
športa na regionalni ravni in prispevati k razvoju predlogov za posebne projekte.   

 

Obenem je treba priznati, da bi bilo pogosto učinkoviteje, če bi se argumenti v prid 
športu predložili v povezavi z vzporednimi področji, kot so turizem ter kulturne in 

ustvarjalne panoge. Čeprav primeri dobre prakse kažejo, da je mogoče s športom 
samim doseči znaten regionalni razvoj, je glede na lokalne razmere pogosteje bolj 

smiselno, da se šport umesti v širšo strategijo za turizem ali strategijo v zvezi z 
ekonomijo izkušenj.  
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