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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/S14/2018 

Az európai értékek sport révén történő helyi szintű előmozdítása 

 

Ez a pályázati felhívás „Az európai értékek sport révén történő helyi szintű előmozdítása” nevű 

előkészítő intézkedés végrehajtására szolgál, összhangban az oktatás, a sport és a kultúra 

területéhez tartozó kísérleti projektek és előkészítő intézkedések végrehajtására vonatkozó 

2018. évi éves munkaprogram elfogadásáról szóló, 2018. március 21-i C(2018) 1602/1 

bizottsági határozattal. 

Ez az előkészítő intézkedés olyan szervezeteket hivatott támogatni, amelyek helyi szintű 

kezdeményezések révén mozdítják elő a sportolást, és népszerűsítik a sportolásban rejlő 

pozitív értékeket. 

Az Európai Unió és az uniós projektek alapját képező értékek a tagállamok közös értékeiből 

fakadnak. Ahogy az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikke meghatározza, „az Unió az 

emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 

jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – 

tiszteletben tartásának értékein alapul”. Fontos tehát, hogy az európai társadalmak még 

összetartóbbak és befogadóbbak legyenek, és lehetővé tegyék, hogy a polgárok tevékenyebb 

szerepet játsszanak a demokratikus életben. A sport a közös értékek érvényre juttatásának 

hasznos eszköze lehet, hiszen előmozdítja az összetartozás érzését, és a nyitott társadalmak 

alapját képező elvek és hagyományok iránti elkötelezettséget. 

Ezért azok a szervezetek, amelyek támogatják az európai városokat a sport és a testmozgás 

előmozdítására irányuló tevékenységeikben, nemcsak a helyi lakosság egészségét és jóllétét 

javítják, hanem növelik a közös európai értékek ismertségét is a polgárok körében. Olyan 

szervezetekről van szó, amelyek támogatják az európai települések azon kezdeményezéseit, 

hogy testmozgásra és sportolásra ösztönözzenek minél több embert, integrálják a 

közösségeket, előmozdítsák a sportba történő beruházásokat és összekapcsolják a sportot más 

ágazatokkal, pl. az oktatással, az egészségüggyel, a szociális ügyekkel és a turizmussal.  

A sport és a testmozgás helyi szintű előmozdítására irányuló szervezeteknek nyújtott 

támogatást fokozni kell – különösen „A sport európai fővárosa, városa, közössége és 

települése” kezdeményezés keretében –, mert az ilyen típusú tevékenységek mindenki érdekét 

szolgálják. Társadalmunknak komoly érdeke fűződik ahhoz, hogy támogassa az olyan 

szervezeteket, amelyek egész évben aktívan dolgoznak az ügy érdekében; a kapacitás- és 

hálózatépítést, valamint a helyi projektek kidolgozására irányuló kapacitást kell támogatni. A 

támogatás különféle formákban valósulhat meg, de mindegyikük hozzájárul a sportolásban rejlő 

pozitív értékek érvényre juttatásához. 

E pályázati felhívás jogalapját az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 
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2012.10.26., 1. o.) 54. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadandó előkészítő 

intézkedések alkotják. 

 

1. Célkitűzések – Témakör(ök) – Prioritások – Eredmények 

Ez az előkészítő intézkedés két szakaszban valósul meg: 

 Az első rész általános célkitűzése a kapacitásépítés ösztönzése, azaz olyan 

szervezetek támogatása, amelyek a sport helyi szintű fejlesztésén keresztül közös 

értékeket juttatnak érvényre. 

 

 A második rész általános célkitűzése a települések közötti hálózatépítés és 

információ-megosztás támogatása a sporttal kapcsolatos területeken.  

 

A várható eredmények az alábbiak: 

1. rész: Kapacitásépítési tevékenység 

 Olyan szervezetek támogatása, amelyek a sport és a testmozgás helyi szintű fejlesztése 

révén közös értékeket juttatnak érvényre  

 Annak elősegítése, hogy a sportolás helyi népszerűsítését célzó szervezetek 

pénzügyileg fenntarthatók legyenek, figyelembe véve a nemzetközi szervezetek és az 

Európai Bizottság helyes irányításra vonatkozó elveit 

 Annak ösztönzése, hogy a szervezetek dolgozzanak ki közös európai szemléletmódot a 

sport és a testmozgás helyi vagy települési szintű előmozdítására 

 A sportolás és a testmozgás ösztönzésére irányuló helyi intézkedések ismertségének 

növelése 

 

2. rész: Hálózatépítési tevékenység 

 A városok és a települések közötti uniós szintű kapcsolatok létrehozásának ösztönzése 

a sport és a testmozgás előmozdításának témájában 

 A helyi vagy települési szinten bevett gyakorlatok és kezdeményezések EU-beli 

terjesztésének a támogatása 

 A tömegsport népszerűsítése és hozzájárulás a Szerződés 2. cikkében rögzített közös 

értékek elősegítéséhez 

 Azon helyhatósági stratégiák ismertségének növelése, amelyek a sport és a testmozgás 

révén kedvező hatást gyakorolnak a lakosok jóllétére (pl. az európai sporthét és a 

#BeActive kampány) 
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2. Támogathatósági feltételek 

Kizárólag az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező szervezetek 

pályázata támogatható. 

Brit pályázók esetében: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a támogathatósági kritériumoknak a 

támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelni. Amennyiben az Egyesült Királyság a 

támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében 

a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága biztosított, a támogatási megállapodás II.17.2. cikke 

alapján az uniós finanszírozás folyósítását meg kell szüntetni (lehetőség szerint a további 

részvétel biztosításával) vagy ki kell lépni a projektből. 

A pályázóknak továbbá meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak: 

 

Az 1. rész vonatkozásában: 

 Olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezetnek kell lenniük, 

amely tevékeny szerepet vállal a sport és a testmozgás területén, valamint sport- és 

testmozgási tevékenységeket szervez.  

 Székhelyük a 28 uniós tagállam valamelyikében van bejegyezve.  

Például (nem teljes lista): 

 nonprofit szervezetek (magán vagy állami) 

 hatóságok (országos, regionális, helyi) 

 nemzetközi szervezetek 

 sportegyesületek 

 egyetemek 

 oktatási intézmények 

 vállalkozások 

 

A 2. rész vonatkozásában: 

 Olyan közjogi szervnek kell lenniük, amely az EU 28 tagállamának valamelyikében helyi 

vagy települési szinten tevékenykedik. 

Például (nem teljes lista): 

 városok/települések 

 helyi/regionális hatóságok egyéb szintjei 

 helyi hatóságokból álló szövetségek/szervezetek 

 helyi hatóságokat képviselő civil szervezetek 

 

E pályázati felhívás keretében természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra. 
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A támogathatóság megállapítása érdekében a pályázóknak a következő igazoló 

dokumentumokat kell mellékelniük: 

 Magánjogi szervezetek: a tagállami hivatalos közlöny kivonata, az alapszabály 

másolata, a cégjegyzék vagy a kamarai névjegyzék kivonata, a héaigazoló okirat 

másolata (azokban az országokban, ahol a cégjegyzékszám és a héaszám megegyezik, 

az utóbbi két dokumentum közül csak az egyiket kell benyújtani) 

 Közjogi szervezetek: a közjogi szervezetet létrehozó határozat vagy a közjogi 

szervezet létesítéséről szóló egyéb hivatalos dokumentum másolata 

 

3. Támogatható tevékenységek 

Csak a 1. szakaszban említett célkitűzés(ek) megvalósítására irányuló tevékenységek 

támogathatók.  

Továbbá:  

Az 1. részre pályázó szervezeteknek tevékenységüket legalább 10, más-más uniós 

tagállamban található településen kell végrehajtaniuk. A kérdéses települések nevét a 

jelentkezési lapon fel kell tüntetni. 

 

A 2. részre pályázó közjogi szerveknek legalább 9 közjogi szervezettel 

(településekkel/városokkal, helyi/regionális hatóságokkal, helyi hatóságokból álló 

szövetségekkel/szervezetekkel, helyi hatóságokat képviselő civil szervezetekkel stb.) kell 

kapcsolatot létesíteniük. További feltétel, hogy a közjogi szerv és a közjogi 

partnerszervezetek székhelye 3 különböző tagállamban legyen. A kérdéses szervezetek 

nevét a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. 

 

Példák a tevékenységekre (nem teljes lista): 

1. rész: 

 A pályázó szervezetek irányításának és függetlenségének javítását szolgáló 

kapacitásépítés 

 A sport és a testmozgás EU-körben történő ösztönzésére irányuló helyi intézkedések 

ismertségének előmozdítása/növelése 

 A sporthoz és a jólléthez kapcsolódó területeken bevált gyakorlatoknak a települések 

egymás közötti megosztásának elősegítése 

 Olyan kezdeményezések (pl. helyi szinten végrehajtott sporttevékenységek) 

támogatása, amelyek közös európai értékek érvényre juttatását célozzák meg 

 

2. rész: 
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 Partnerségek kialakítása más uniós településekkel a sporthoz, az egészségügyhez és a 

jólléthez kapcsolódó területeken 

 A települések közötti, uniós szintű információcsere áramlásának elősegítése a sporttal 

kapcsolatos kezdeményezések tekintetében 

 A lakosság bevonása a közös európai értékek kezdeményezéseken (pl. 

sporttevékenységek) keresztül történő elősegítésébe, és az ezzel kapcsolatos 

figyelemfelkeltés 

 

Mindegyik tevékenységet uniós tagállamokban kell megvalósítani.  

 

4. Végrehajtási időszak 

 A tevékenységek nem kezdődhetnek 2019. január 1-je előtt és 2019. március 31-e után. 

 A tevékenységeknek 2020. december 31-ig be kell fejeződniük. 

A projektek minimális futamideje 6 hónap. 

Az e pályázati felhívásban meghatározottnál hosszabb vagy rövidebb időszakra tervezett 

projektekre irányuló kérelmek nem fogadhatók el. 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló 

összes pénzeszközt. 

 

5. Odaítélési szempontok 

A támogatható pályázatok/projektek értékelése a következő kritériumok szerint történik: 

1. rész: Kapacitásépítési támogatás 

 A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont): Az első kritérium 

esetében 40-ből minimum 24 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

Az első kritérium kapcsán azt vizsgáljuk meg, hogy: 

 az egyes pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a 1. szakaszban említett 

célkitűzések megvalósításához és mennyire állnak összhangban a sport területére 

alkalmazandó uniós szakpolitikákkal; 

 a pályázatok mennyire felelnek meg a szervezetek konkrét kapacitásépítési igényeiknek; 

 a szervezetek működése milyen mértékben alapul a helyes irányítás elvein, és ez 

hogyan nyilvánul meg (pl. a belső szabályaik révén). 
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 A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont): A második kritérium 

esetében 40-ből minimum 24 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

A második kritérium arra vonatkozik, hogy milyen a javasolt tevékenységek általános 

megtervezésének minősége, és milyen módszerekkel hajtják azokat végre. A következő 

szempontokat vesszük figyelembe: 

 a projekttevékenységekben részt vevő és azok előnyét élvező személyek száma; 

 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 

 a javasolt tevékenységek fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak a 

tevékenységek a projekt befejezése után is); 

 a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt költségvetés közötti 

összhang; 

 a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága. 

 

 A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont): A harmadik kritérium 

esetében 20-ból minimum 12 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

A harmadik kritérium arra vonatkozik, hogy milyen mértékben tudja a pályázó 

bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek különböző elemeinek 

megszervezésére, koordinálására és végrehajtására. A következő szempontokat 

vesszük figyelembe: 

 

 a projektcsapat általános minősége; 

 a vállalt kockázatok és a kockázatcsökkentő intézkedések; 

 a projekt eredményeinek a külső szervezetek és a lakosság felé történő 

kommunikációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége. 

 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fenti súlyozás alapján 

részesülnek pontszámban. Az egyes kritériumok fent említett küszöbértékeit el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

Továbbá a három kritérium esetében összesen legalább 70 pontot kell elérni. Az ezt a 

küszöbértéket el nem érő pályázatok nem fogadhatók el. 

2. rész: Hálózatépítési kapacitás 

A támogatható pályázatok/projektek értékelése a következő kritériumok szerint történik: 
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  A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont): Az első kritérium 

esetében 40-ből minimum 24 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

Az első kritérium kapcsán azt vizsgáljuk meg, hogy: 

 az egyes pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a 1. szakaszban említett 

célkitűzések megvalósításához (különös figyelemmel a különböző települések között 

uniós szinten kialakított kapcsolatokra) és mennyire állnak összhangban a sport 

területére vonatkozó uniós intézkedésekkel; 

 a pályázat céljai mennyire egyértelműek és realisztikusak, és milyen mértékben 

relevánsak az embereknek az EU különböző területein. 

 

 A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont): A második kritérium 

esetében 40-ből minimum 24 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

A második kritérium arra vonatkozik, hogy milyen a javasolt tevékenységek általános 

megtervezésének minősége, és milyen módszerekkel hajtják azokat végre. A következő 

szempontokat vesszük figyelembe: 

 a projekttevékenységekben részt vevő és azok előnyét élvező személyek száma; 

 a különböző települések között uniós szinten kialakított kapcsolatok száma és 

minősége; 

 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 

 a javasolt tevékenységek fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak a 

tevékenységek a projekt befejezése után is); 

 a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt költségvetés közötti 

összhang; 

 a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága. 

 

 A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont): A harmadik kritérium 

esetében 20-ból minimum 12 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

A harmadik kritérium arra vonatkozik, hogy milyen mértékben tudja a pályázó 

bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek különböző elemeinek 

megszervezésére, koordinálására és végrehajtására. A következő szempontokat 

vesszük figyelembe: 

 

 a projektcsapat általános minősége; 

 a vállalt kockázatok és a kockázatcsökkentő intézkedések; 
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 a projekt eredményeinek a külső szervezetek és a lakosság felé történő 

kommunikációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége. 

 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fenti súlyozás alapján 

részesülnek pontszámban. Az egyes kritériumok fent említett küszöbértékeit el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

Továbbá a három kritérium esetében összesen legalább 70 pontot kell elérni. Az ezt a 

küszöbértéket el nem érő pályázatok nem fogadhatók el. 

 

6. A rendelkezésre álló költségvetés 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 1 000 000 

euró.  

Az uniós támogatás a teljes elszámolható költség legfeljebb 80%-ának társfinanszírozására 
korlátozódik. A következő évekre vonatkozó előirányzatot később erősítjük meg. 

A Bizottság az 1. rész keretében max. 300 000 euró támogatást fog nyújtani. Az 1. rész 

keretében odaítélt összeg támogatásonként nem haladhatja meg a 300 000 eurót. A 

Bizottság várhatóan 1 projektet fog finanszírozni. 

A Bizottság a 2. rész keretében max. 700 000 euró támogatást fog nyújtani. A 2. rész 

keretében odaítélt összeg támogatásonként nem haladhatja meg a 230 000 eurót. A 

Bizottság várhatóan 3 vagy 4 projektet fog finanszírozni. 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló 

összes pénzeszközt. 

 

7. A pályázatok benyújtásának határideje 

A támogatási kérelmeket a pályázati felhívás weboldalán elérhető elektronikus űrlapon kell 

benyújtani az EU valamely hivatalos nyelvén. 

A megfelelően kitöltött pályázati űrlapot 2018. július 26-ig (brüsszeli idő szerint déli 12:00 óráig) kell 

elküldeni. 

A papíron, faxon, e-mailben, pendrive-on vagy egyéb módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. 

8. Kiegészítő információk 

Kérdéseit a következő e-mail-címre küldheti:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

