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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ EAC/S14/2018 

Podpora evropských hodnot prostřednictvím sportovních iniciativ na 

obecní úrovni 

 

Touto výzvou k předkládání návrhů se provádí přípravná akce „Podpora evropských hodnot 

prostřednictvím sportovních iniciativ na obecní úrovni“ v souladu s rozhodnutím Komise C(2018) 

1602/1 ze dne 21. března 2018 o přijetí ročního pracovního programu na rok 2018 pro 

provádění pilotních projektů a přípravných akcí v oblasti vzdělávání, sportu a kultury. 

Účelem této přípravné akce je podpořit organizace, které podporují sportovní iniciativy na místní 

úrovni, s cílem šířit pozitivní hodnoty sportu. 

Tyto hodnoty jsou pro Evropskou unii zásadní, protože projekt EU byl vybudován na základě 

společných hodnot členských států. Článek 2 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že Unie je 

založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu 

a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. V tomto kontextu musí evropská 

společnost zvýšit svoji soudržnost a inkluzivnost, aby občané mohli hrát aktivní úlohu 

v demokratickém životě EU. Sport může být účinným nástrojem pro prosazování společných 

hodnot, jelikož dodává pocit sounáležitosti a silné oddanosti zásadám a tradicím, jež tvoří jádro 

každé otevřené společnosti. 

V tomto ohledu přispívají organizace, které podněcují a podporují evropská města v investicích 

do propagace sportu a fyzické aktivity, nejen ke zdraví a dobrým životním podmínkám místních 

obyvatel, ale také k jejich většímu osvojení společných evropských hodnot. Tyto organizace 

pomáhají obcím v celé Evropě zvýšit počet lidí, kteří provozují sport a jsou fyzicky aktivní, 

začlenit různé komunity, dát investicím do sportu prioritu a budovat vazby s dalšími sektory, 

jako jsou vzdělávání, zdravotní péče, sociální věci a cestovní ruch.  

Je nutné rozvinout pomoc organizacím, které podporují sport a fyzickou aktivitu na místní 

úrovni, zejména v kontextu iniciativ, jako je evropské hlavní město, město či komunita sportu, 

protože jejich akce jsou přínosem pro všechny občany. Evropskou společnost velmi zajímá 

podpora organizací, které v této oblasti celoročně aktivně působí, pokud jde o budování kapacit, 

vytváření sítí a schopnost vypracovávat konkrétní projekty na místní úrovni. Tato podpora může 

mít různé podoby, jež všechny přispívají k prosazování pozitivních hodnot sportu. 

Právním základem pro tuto výzvu k předkládání návrhů je přípravná akce ve smyslu čl. 54 

odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 

25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 

zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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1. Cíle – téma (témata) – priority – výsledky 

Tato přípravná akce bude provedena ve dvou částech: 

 Obecným cílem části 1 je podnítit budování kapacit s cílem podpořit organizace, 

které prosazují společné hodnoty prostřednictvím sportu na úrovni obcí v celé EU. 

 

 Obecným cílem části 2 je podpořit zřizování sítí spolupráce a vzájemného sdílení 

informací mezi obcemi v oblastech souvisejících se sportem.  

 

Očekávané výstupy jsou následující: 

Část 1: Opatření pro vybudování kapacit 

 Podpora organizací, které prosazují společné hodnoty prostřednictvím rozvoje sportu 

a fyzické aktivity, na úrovni obcí v celé EU,  

 pomoc organizacím, jež podporují sport na úrovni obcí, dosáhnout finanční udržitelnosti, 

a to na základě zásad dobré správy, jak je prosazují mezinárodní organizace a Evropská 

komise, 

 podpora organizací při rozvíjení evropského přístupu v zájmu propagace sportu 

a fyzické aktivity na místní nebo obecní úrovni, 

 zviditelnění úsilí obcí o podporu sportu a fyzické aktivity. 

 

Část 2: Opatření pro vytváření sítí 

 Podpora navazování vazeb mezi městy a obcemi na úrovni EU v souvislosti s propagací 

sportu a fyzické aktivity, 

 podpora šíření osvědčených postupů a iniciativ realizovaných na místní a obecní úrovni 

v celé EU, 

 propagace „sportu pro všechny“ a přispění k podpoře společných hodnot, jak jsou 

uvedeny v článku 2 Smlouvy, 

 zvýšení povědomí o strategiích prováděných místními orgány, které mají pozitivní dopad 

na životní podmínky obyvatel, pokud jde o provozování sportu a fyzické aktivity, a to i v 

rámci Evropského týdne sportu a kampaně #BeActive. 
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2. Kritéria způsobilosti 

Způsobilé jsou pouze žádosti, které předloží právnické osoby usazené v jednom z členských 

států EU. 

Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po 

celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU, 

aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, 

přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (budete se přitom, pokud to bude možné, 

na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě článku II.17.2 grantové dohody 

projekt opustit. 

Navíc aby byly projekty způsobilé, musí je předložit žadatelé, kteří splňují tyto podmínky: 

 

Pro část 1: 

 Musí se jednat o veřejnou nebo soukromou organizaci s právní subjektivitou, která 

působí v oblasti sportu a fyzické aktivity a organizuje sportovní a fyzické aktivity.  

 Musí mít oficiální sídlo v některém z 28 členských států EU.  

Příklady (seznam není vyčerpávající): 

 neziskové organizace (soukromé nebo veřejné), 

 veřejné orgány (celostátní, regionální nebo místní), 

 mezinárodní organizace, 

 sportovní kluby, 

 univerzity, 

 vzdělávací instituce, 

 podniky. 

 

Pro část 2: 

 Musí se jednat o veřejný subjekt, který působí na místní nebo obecní úrovni v jednom 

z 28 členských států EU. 

Příklady (seznam není vyčerpávající): 

 města/obce, 

 další úrovně místních/regionálních orgánů, 

 federace/sdružení místních orgánů, 

 neziskové organizace zastupující místní orgány. 

 

Fyzické osoby nejsou k žádosti o grant na základě této výzvy způsobilé. 
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Pro hodnocení způsobilosti je žadatel povinen předložit tyto doklady: 

 soukromé subjekty: výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nebo rejstříku 

spolků, kopii stanov spolku, osvědčení o registraci plátce DPH (pokud je v některých 

zemích číslo v obchodním rejstříku shodné s daňovým identifikačním číslem, požaduje 

se pouze jeden z těchto dokumentů), 

 veřejné subjekty: kopie usnesení, rozhodnutí nebo jiného úředního dokumentu, kterým 

se zakládá nebo zřizuje veřejnoprávní subjekt. 

 

3. Způsobilé činnosti 

Způsobilé jsou pouze činnosti sledující jeden nebo více cílů uvedených v oddíle 1.  

Kromě toho:  

U části 1 musí organizace vykonávat tyto činnosti v nejméně 10 obcích, které se 

nacházejí v různých členských státech EU. Dotčené obce by měly být uvedeny 

ve formuláři žádosti. 

 

U části 2 musí žádající veřejný subjekt vytvořit vazby s alespoň devíti veřejnými subjekty 

(tj. městy/obcemi, místními/regionálními veřejnými orgány, federacemi/sdruženími 

místních orgánů nebo neziskovými organizacemi zastupujícími místní orgány). Žádající 

veřejný subjekt a partnerské veřejnoprávní subjekty musí být usazeny v nejméně třech 

různých členských státech EU. Dotčené subjekty by měly být uvedeny ve formuláři 

žádosti. 

 

Příklady činností (neúplný seznam): 

Část 1: 

 činnosti v oblasti budování kapacit s cílem zlepšit správu a soběstačnost žádající 

organizace, 

 propagace/zviditelnění úsilí na obecní úrovni o podporu sportu a fyzické aktivity v celé 

EU, 

 pomoc při sdílení osvědčených postupů mezi obcemi na úrovni EU v oblastech 

týkajících se sportu a dobrých životních podmínek, 

 podpora iniciativ, jako jsou sportovní aktivity prováděné na místní úrovni, jejichž cílem je 

prosazování společných evropských hodnot. 

 

Část 2: 

 navázání partnerství s dalšími obcemi v EU v oblastech souvisejících se sportem, 

zdravím a dobrými životními podmínkami, 

 usnadnění výměny informací mezi obcemi na úrovni EU, pokud jde o sportovní iniciativy, 
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 zapojení občanů na místní úrovni a zvyšování jejich informovanosti o společných 

evropských hodnotách prosazovaných prostřednictvím iniciativ, jako jsou sportovní 

aktivity. 

 

Všechny činnosti musejí probíhat v členských státech EU.  

 

4. Období provádění 

 Činnosti nesmí být zahájeny dříve než 1. ledna 2019 ani později než 31. března 2019 

 a musí být dokončeny do 31. prosince 2020. 

Minimální doba trvání projektů je 6 měsíců. 

Žádosti týkající se projektů, jejichž doba trvání nedosahuje doby stanovené v této výzvě pro 

předkládání návrhů nebo tuto dobu přesahuje, nebudou přijaty. 

Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky. 

 

5. Kritéria pro udělení 

Způsobilé žádosti/projekty budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

Část 1: Grant na vybudování kapacit 

 Relevantnost projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů): U kritéria 1 bude použita 

minimální hranice 24 ze 40 bodů. Žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, 

budou zamítnuty. 

V rámci kritéria 1 budou návrhy posuzovány na základě toho, do jaké míry: 

 přispívají ke splnění specifických cílů definovaných v oddíle 1 a jsou v souladu 

s politikami EU v oblasti sportu, 

 jsou použity k relevantnímu a konkrétnímu zjištění potřeb dané organizace v 

oblasti budování kapacit, 

 jsou organizace samy založeny na zásadách dobré správy, zejména pokud jde o jejich 

vnitřní pravidla, a mohou tuto skutečnost prokázat. 

 Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů): U kritéria 2 bude použita minimální hranice 24 

ze 40 bodů. Žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou zamítnuty. 

V rámci kritéria 2 budou návrhy posuzovány na základě kvality celkové podoby 

navrhovaných činností a metodiky jejich provádění. V úvahu budou vzaty následující 

aspekty: 

 počet účastníků, kteří se zapojí do projektových činností a pro něž budou přínosem, 
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 nákladová efektivita (nakolik je projekt nákladově efektivní a jak přiděluje jednotlivým 

činnostem odpovídající zdroje), 

 udržitelnost navrhovaných činností (do jaké míry budou činnosti probíhat i po skončení 

projektu), 

 soudržnost mezi cíli, metodikou, činnostmi a navrhovaným rozpočtem projektu, 

 kvalita a proveditelnost navrhované metodiky. 

 

 Řízení projektu (kritérium 3) (max. 20 bodů): U kritéria 3 bude použita minimální 

hranice 12 z 20 bodů. Žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou 

zamítnuty. 

V rámci kritéria 3 budou návrhy posuzovány na základě míry, v níž žadatelé prokázali 

schopnost organizovat, koordinovat a provádět různé aspekty navrhovaných činností. 

V úvahu budou vzaty následující aspekty: 

 

 celková kvalita projektového týmu, 

 předpokládaná rizika a opatření k jejich zmírnění, 

 vhodnost a kvalita opatření zaměřených na sdílení výsledků projektu s externími 

organizacemi a veřejností. 

 

Na základě výše uvedených kritérií budou způsobilým žádostem udělovány body (maximálně 

lze udělit 100 bodů). Žádosti, jejichž skóre nedosáhne některé z těchto hranic v rámci výše 

uvedených kritérií, budou zamítnuty. 

U všech tří kritérií dohromady bude navíc použita minimální hranice 70 bodů. Žádosti, 

jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou také zamítnuty. 

Část 2: Grant na vytváření sítí 

Způsobilé žádosti/projekty budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

  Relevantnost projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů): U kritéria 1 bude použita 

minimální hranice 24 ze 40 bodů. Žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, 

budou zamítnuty. 

V rámci kritéria 1 budou návrhy posuzovány na základě toho, do jaké míry: 

 přispívají ke splnění specifických cílů definovaných v oddíle 1, zejména pokud jde o 

vytvoření vazeb mezi různými obcemi na úrovni EU, a jsou v souladu s politikami EU 

v oblasti sportu, 

 jsou cíle návrhu jasně vymezeny, jsou reálné a týkají se otázek, jež jsou pro občany 

na místní úrovni v různých částech EU důležité. 
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 Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů): U kritéria 2 bude použita minimální hranice 24 

ze 40 bodů. Žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou zamítnuty. 

V rámci kritéria 2 budou návrhy posuzovány na základě kvality celkové podoby 

navrhovaných činností a metodiky jejich provádění. V úvahu budou vzaty následující 

aspekty: 

 počet účastníků, kteří se zapojí do projektových činností a pro něž budou přínosem, 

 počet a kvalita vytvořených vazeb mezi obcemi na úrovni EU; 

 nákladová efektivita (nakolik je projekt nákladově efektivní a jak přiděluje jednotlivým 

činnostem odpovídající zdroje), 

 udržitelnost navrhovaných činností (do jaké míry budou činnosti probíhat i po skončení 

projektu), 

 soudržnost mezi cíli, metodikou, činnostmi a navrhovaným rozpočtem projektu, 

 kvalita a proveditelnost navrhované metodiky. 

 

 Řízení projektu (kritérium 3) (max. 20 bodů): U kritéria 3 bude použita minimální 

hranice 12 z 20 bodů. Žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou 

zamítnuty. 

V rámci kritéria 3 budou návrhy posuzovány na základě míry, v níž žadatelé prokázali 

schopnost organizovat, koordinovat a provádět různé aspekty navrhovaných činností. 

V úvahu budou vzaty následující aspekty: 

 

 celková kvalita projektového týmu, 

 předpokládaná rizika a opatření k jejich zmírnění, 

 vhodnost a kvalita opatření zaměřených na sdílení výsledků projektu s externími 

organizacemi a veřejností. 

 

Na základě výše uvedených kritérií budou způsobilým žádostem udělovány body (maximálně 

lze udělit 100 bodů). Žádosti, jejichž skóre nedosáhne některé z těchto hranic v rámci výše 

uvedených kritérií, budou zamítnuty. 

U všech tří kritérií dohromady bude navíc použita minimální hranice 70 bodů. Žádosti, 

jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou také zamítnuty. 

 

6. Dostupný rozpočet 

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování projektů se odhaduje na 1 000 000 EUR.  

Grant EU je omezen na maximální míru spolufinancování ve výši 80 % způsobilých nákladů. 
Prostředky pro následující roky budou potvrzeny později. 
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Maximální částka, která bude poskytnuta v rámci části 1, je 300 000 EUR. Maximální 

částka na jeden grant v rámci části 1 bude 300 000 EUR. Komise předpokládá, že finanční 

prostředky zřejmě udělí jednomu projektu. 

Maximální částka, která bude poskytnuta v rámci části 2, je 700 000 EUR. Maximální 

částka na jeden grant v rámci části 2 bude 230 000 EUR. Komise předpokládá, že finanční 

prostředky zřejmě udělí třem až čtyřem projektům. 

Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky. 

 

7. Uzávěrka pro předkládání návrhů 

Žádosti o grant musí být vypracovány v některém z úředních jazyků EU za použití elektronického 

formuláře, který najdete na stránkách výzvy k předkládání návrhů. 

Řádně vyplněný formulář žádosti musí být zaslán před 26. 7. 2018 (12:00 bruselského času). 

Nabídky zaslané na papíře, faxem, elektronickou poštou, na USB nebo jakýmkoli jiným způsobem 

nebudou přijaty. 

8. Další informace 

Případné dotazy zasílejte na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

