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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS EAC/S14/2018 

Popularizēt Eiropas vērtības ar sporta iniciatīvām vietējā līmenī 

 

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai īstenotu sagatavošanas darbību 

“Popularizēt Eiropas vērtības ar sporta iniciatīvām vietējā līmenī” saskaņā ar Komisijas 2018. 

gada 21. marta Lēmumu C(2018)1602/1 par to, lai pieņemtu 2018. gada darba programmu 

izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanai izglītības, sporta un kultūras 

jomā. 

Šī sagatavošanas darbība ierosina atbalstīt organizācijas, kas veicina sporta iniciatīvas vietējā 

līmenī, lai izplatītu sporta pozitīvās vērtības. 

Tā kā ES projekts tika izveidots, balstoties uz dalībvalstīm kopīgām vērtībām, vērtības ir Eiropas 

Savienības pamatā. Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā minēts, ka “Savienība ir 

dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, 

tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības.” Šajā sakarā Eiropai nepieciešama 

saliedētāka un iekļaujošāka sabiedrība, lai iedzīvotājiem dotu iespēju aktīvi piedalīties 

demokrātiskajā dzīvē. Sniedzot piederības sajūtu un stingru piesaisti principiem un tradīcijām, 

kas ir atvērtas sabiedrības pamatā, sports var būt ietekmīgs līdzeklis kopīgo vērtību 

veicināšanā. 

Ņemot vērā šo aspektu, organizācijas, kuras veicina un atbalsta Eiropas pilsētu investīcijas 

fizisko aktivitāšu un sporta popularizēšanā, ne tikai uzlabo vietējo iedzīvotāju veselību un 

labjutību, bet arī izplata Eiropas kopīgās vērtības iedzīvotāju vidū. Šīs organizācijas palīdz 

pašvaldībām visā Eiropā palielināt to cilvēku skaitu, kuri nodarbojas ar sportu un fiziskajām 

aktivitātēm, tās palīdz integrēt kopienas, veicināt investīcijas sportā, kā arī veidot saiknes ar 

citām nozarēm, piemēram, izglītības, veselības, sociālo lietu un tūrisma nozari.  

Atbalsts organizācijām, kuru mērķis ir popularizēt sportu un fiziskās aktivitātes pašvaldību 

līmenī, ir jāattīsta, jo īpaši “Eiropas sporta galvaspilsētas, pilsētas, kopienas un mazpilsētas” 

kontekstā, jo šādas darbības dod labumu visiem iedzīvotājiem. Sabiedrībā ir liela interese par 

atbalstu organizācijām, kas aktīvi darbojas šajā jomā visu gadu, attiecībā uz spēju veidošanu, 

tīklu veidošanu un spēju izstrādāt konkrētus projektus vietējā līmenī. Šis atbalsts var izpausties 

dažādos veidos. Tie visi palīdz sekmēt sporta pozitīvās vērtības. 

Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus juridiskais pamats ir: Sagatavošanas darbība atbilstīgi 

54. panta 2. punkta b) apakšpunktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra 

Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības 

vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu (OV L 

298, 26.10.2012., 1. lpp.). 
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1. Mērķi – Temats(-i) – Prioritātes – Rezultāti 

Šo sagatavošanas darbību īstenos divās daļās: 

 1. daļas vispārīgais mērķis ir sekmēt spēju veidošanu, lai atbalstītu organizācijas, 

kas veicina kopīgas vērtības ar sporta attīstību vietējā līmenī visā ES; 

 

 2. daļas vispārīgais mērķis ir atbalstīt tīklu veidošanu un savstarpēju informācijas 

apmaiņu starp pašvaldībām jomās, kas saistītas ar sportu.  

 

Gaidāmie rezultāti ir šādi: 

1. daļa. Spēju veidošanas darbības. 

 Atbalstīt organizācijas, kas popularizē kopīgas vērtības, attīstot sportu un fiziskās 

aktivitātes vietējā līmenī visā ES;  

 palīdzēt organizācijām, kuras popularizē sportu vietējā līmenī, kļūt finansiāli ilgtspējīgām, 

pamatojoties uz labas pārvaldības principiem, ko iesaka starptautiskās organizācijas un 

Eiropas Komisija; 

 mudināt organizācijas izstrādāt Eiropas pieeju, kuras mērķis ir veicināt sportošanu un 

fizisko aktivitāti vietējā un pašvaldību līmenī; 

 popularizēt pašvaldību līmeņa centienus, kas īstenoti, lai veicinātu sportu un fiziskās 

aktivitātes. 

 

2. daļa. Tīklu veidošanas darbības. 

 Palīdzēt veidot starp pilsētām un pašvaldībām ES līmeņa saiknes, veicinot sportu un 

fizisko aktivitāti; 

 atbalstīt labas prakses izplatīšanu un iniciatīvas vietējā un pašvaldību līmenī visā ES; 

 atbalstīt principu “sports visiem” un palīdzēt veicināt kopīgas vērtības atbilstīgi Līguma 

2. pantam; 

 palielināt informētību par stratēģijām, ko īsteno vietējās iestādes un kurām ir pozitīva 

ietekme uz iedzīvotāju labjutību, pateicoties sportam un fiziskajām aktivitātēm, tostarp 

saistībā ar Eiropas Sporta nedēļu un # BeActive kampaņu. 
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2. Atbilstības kritēriji 

Atbilstoši ir tikai tie pieteikumi, kurus iesniegušas juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību 

ES dalībvalstīs. 

Pieteikuma iesniedzējiem no Apvienotās Karalistes: ievērojiet, ka atbilstības kritēriji jāizpilda 

visā dotāciju periodā. Ja dotāciju piešķiršanas periodā Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, 

nenoslēdzot nolīgumu ar ES, kas jo īpaši garantē, ka Apvienotās Karalistes pieteikuma 

iesniedzēji arī turpmāk būs tiesīgi saņemt dotācijas, jūs vairs nesaņemsiet ES finansējumu 

(iespēju robežās turpinot piedalīties) vai arī jums nāksies atstāt projektu, pamatojoties uz 

dotāciju nolīguma II.17.2. pantu. 

Turklāt, lai projekti varētu pretendēt uz atbalstu, pretendentiem, kas tos iesniedz, jāatbilst 

šādiem kritērijiem: 

 

Attiecībā uz 1. daļu: 

 tā ir publiska vai privāta organizācija ar juridiskās personas statusu, kas darbojas sporta 

un fizisko aktivitāšu jomā un organizē sporta un fizisko aktivitāšu pasākumus.  

 to juridiskā adrese ir reģistrēta kādā no 28 ES dalībvalstīm.  

Piemēri (saraksts nav izsmeļošs): 

 bezpeļņas organizācija (privāta vai publiska); 

 publiskas iestādes (valsts, reģionālās, vietējās); 

 starptautiskas organizācijas; 

 sporta klubi; 

 universitātes; 

 izglītības iestādes; 

 uzņēmumi. 

 

Attiecībā uz 2. daļu: 

 tā ir publiska struktūra, kas darbojas vietējā vai pašvaldības līmenī vienā no 28 ES 

dalībvalstīm. 

Piemēri (saraksts nav izsmeļošs): 

 Pilsētas/pašvaldības 

 Cita līmeņa vietējās/reģionālās iestādes 

 Vietējo iestāžu federācijas/asociācijas 

 Bezpeļņas organizācijas, kas pārstāv vietējās iestādes 

 

Fiziskas personas nav tiesīgas iesniegt priekšlikumus, lai saņemtu dotāciju saistībā ar šo 

uzaicinājumu. 
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Lai novērtētu pieteikuma iesniedzēju atbilstību, ir jāiesniedz šādi apliecinoši dokumenti: 

 privāta struktūra: izraksts no Oficiālā Vēstneša, statūtu kopija, izraksts no 

komercreģistra vai uzņēmumu reģistra, PVN maksātāja reģistrācijas apliecība (ja, kā tas 

ir dažās valstīs, uzņēmuma reģistrācijas numurs un PVN maksātāja reģistrācijas numurs 

ir identiski, nepieciešams tikai viens no minētajiem dokumentiem); 

 publiska struktūra: rezolūcijas vai lēmuma kopija par publiska uzņēmuma dibināšanu 

vai cits oficiāls dokuments par publisko tiesību subjekta dibināšanu. 

 

3. Atbilstīgās darbības 

Atbilstīgas ir tikai darbības, ar kurām īsteno vienu vai vairākus 1. iedaļā minētos mērķus.  

Turklāt:  

attiecībā uz 1. daļu organizācijām jāīsteno darbības vismaz 10 pašvaldībās, kas atrodas 

dažādās ES dalībvalstīs. Minētās pašvaldības jānorāda pieteikuma veidlapā; 

 

attiecībā uz 2. daļu pieteikuma iesniedzējām publiskajām struktūrām jāizveido saiknes ar 

vismaz 9 publiskajām iestādēm (t.i. pilsētām/pašvaldībām, vietējām/reģionālām 

publiskajām iestādēm, vietējo iestāžu federācijām/asociācijām vai bezpeļņas 

organizācijām, kas pārstāv vietējās iestādes). Pieteikuma iesniedzējai publiskajai 

struktūrai un publiskajām iestādēm, kas ir tās partneres, jābūt no vismaz trīs dažādām 

ES dalībvalstīm. Minētās struktūras jānorāda pieteikuma veidlapā. 

 

Darbību piemēri (saraksts nav izsmeļošs): 

1. daļa. 

 Veikt spēju veidošanas pasākumus, lai uzlabotu pieteikuma iesniedzēju organizāciju 

pārvaldību un pašpietiekamību; 

 popularizēt pašvaldību līmeņa centienus, kas īstenoti, lai veicinātu sportu un fiziskās 

aktivitātes visā ES; 

 atvieglot apmaiņu ar labu praksi starp pašvaldībām ES līmenī jomās, kas saistītas ar 

sportu un labjutību; 

 atbalstīt tādas iniciatīvas kā, piemēram, sporta pasākumi, ko īsteno vietējā līmenī un 

kuru mērķis ir veicināt Eiropas kopīgās vērtības. 

 

2. daļa. 

 Veidot partnerības ar citām pašvaldībām ES jomās, kas saistītas ar sportu, veselību un 

labjutību; 

 starp pašvaldībām ES līmenī veicināt informācijas apmaiņas plūsmu attiecībā uz sporta 

iniciatīvām; 
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 iesaistīt pilsoņus un palielināt to informētību vietējā līmenī par Eiropas kopīgo vērtību 

veicināšanu, izmantojot tādas iniciatīvas kā sporta aktivitātes. 

 

Visas darbības jāveic ES dalībvalstīs.  

 

4. Īstenošanas periods 

 Darbības nedrīkst sākties agrāk kā 2019. gada 1. janvārī vai vēlāk kā 2019. gada 

31. martā; 

 darbībām jābūt pabeigtām līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Projektu minimālais ilgums ir 6 mēneši. 

Netiks pieņemti projektu pieteikumi, kurus paredzēts īstenot ilgāk vai īsāku laiku, nekā norādīts 

šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 

 

5. Piešķiršanas kritēriji 

Atbilstīgus pieteikumus/projektus novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus. 

1. daļa. Spēju veidošanas dotācija. 

 Projekta atbilstība (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) Pirmajam kritērijam tiks 

piemērots minimālais slieksnis 24 punkti no 40; pieteikumi, kas nesaņems 

minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 1. kritēriju priekšlikumus vērtēs, pamatojoties uz to, kādā mērā: 

 tie palīdz sasniegt 1. iedaļā minētos konkrētos mērķus un ir saskaņā ar ES politiku 

sporta jomā; 

 tos īsteno, pamatojoties uz atbilstīgu un konkrētu vajadzību noteikšanu organizācijas 

spēju veidošanā; 

 pašas organizācijas ir balstītas uz labas pārvaldības principiem un var to pierādīt, jo 

īpaši attiecībā uz to iekšējiem noteikumiem. 

 Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) Otrajam kritērijam tiks piemērots 

minimālais slieksnis 24 punkti no 40; pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu 

skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 2. kritēriju priekšlikumus vērtēs, ņemot vērā ierosināto darbību koncepcijas 

kvalitāti un mērķu sasniegšanai izvēlēto metodiku. Tiks ņemti vērā šādi aspekti: 

 dalībnieku skaits, kuri iesaistīti projekta darbībās un gūst no tām labumu; 
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 izmaksu efektivitāte (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā, un vai katrai darbībai tiek 

piešķirti atbilstoši līdzekļi); 

 ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā darbības tiks īstenotas arī pēc projekta 

beigām); 

 saskaņotība starp projekta mērķiem, metodiku, darbībām un ierosināto budžetu; 

 ierosinātās metodikas kvalitāte un iespējamība. 

 

 Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti) Trešajam kritērijam tiks 

piemērots minimālais slieksnis 12 punkti no 20; pieteikumi, kas nesaņems 

minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 3. kritēriju priekšlikumus vērtēs, ņemot vērā to, cik lielā mērā pieteikuma 

iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un īstenot dažādos ierosināto 

darbību aspektus. Tiks ņemti vērā šādi aspekti: 

 

 projekta komandas vispārējā kvalitāte; 

 iespējamie riski un to novēršanas pasākumi; 

 to pasākumu piemērotība un kvalitāte, kuri ir paredzēti, lai informētu par projekta 

rezultātiem ārējas organizācijas un sabiedrību. 

 

Izejot no iepriekš minētā izvērtējuma, atbilstīgajiem pretendentiem piešķirs punktus (no pavisam 

100 punktiem). Pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu skaitu kādā no minētajiem 

kritērijiem, tiks noraidīti. 

Turklāt par trijiem piešķiršanas kritērijiem kopā jāsaņem vismaz 70 punkti. Pieteikumi, kas 

nesaņems šo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

2. daļa. Tīkla veidošanas dotācija. 

Atbilstīgus pieteikumus/projektus novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus. 

  Projekta atbilstība (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) Pirmajam kritērijam tiks 

piemērots minimālais slieksnis 24 punkti no 40; pieteikumi, kas nesaņems 

minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 1. kritēriju priekšlikumus vērtēs, pamatojoties uz to, kādā mērā: 

 tie palīdz sasniegt 1. iedaļā minētos konkrētos mērķus, jo īpaši attiecībā uz saiknēm, kas 

izveidotas starp dažādām pašvaldībām ES līmenī, un ir saskaņā ar ES politiku sporta 

jomā; 

 priekšlikuma mērķi ir skaidri definēti, reāli sasniedzami un risina jautājumus, kas ir 

svarīgi iedzīvotājiem vietējā līmenī dažādās ES dalībvalstīs. 
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 Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) Otrajam kritērijam tiks piemērots 

minimālais slieksnis 24 punkti no 40; pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu 

skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 2. kritēriju priekšlikumus vērtēs, ņemot vērā ierosināto darbību koncepcijas 

kvalitāti un mērķu sasniegšanai izvēlēto metodiku. Tiks ņemti vērā šādi aspekti: 

 dalībnieku skaits, kuri iesaistīti projekta darbībās un gūst no tām labumu; 

 starp pilsētām un pašvaldībām ES līmenī izveidoto saikņu skaits un kvalitāte; 

 izmaksu efektivitāte (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā, un vai katrai darbībai tiek 

piešķirti atbilstoši līdzekļi); 

 ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā darbības tiks īstenotas arī pēc projekta 

beigām); 

 saskaņotība starp projekta mērķiem, metodiku, darbībām un ierosināto budžetu; 

 ierosinātās metodikas kvalitāte un iespējamība. 

 

 Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti) Trešajam kritērijam tiks 

piemērots minimālais slieksnis 12 punkti no 20; pieteikumi, kas nesaņems 

minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 3. kritēriju priekšlikumus vērtēs, ņemot vērā to, cik lielā mērā pieteikuma 

iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un īstenot dažādos ierosināto 

darbību aspektus. Tiks ņemti vērā šādi aspekti: 

 

 projekta komandas vispārējā kvalitāte; 

 iespējamie riski un to novēršanas pasākumi; 

 to pasākumu piemērotība un kvalitāte, kuri ir paredzēti, lai informētu par projekta 

rezultātiem ārējas organizācijas un sabiedrību. 

 

Izejot no iepriekš minētā izvērtējuma, atbilstīgajiem pretendentiem piešķirs punktus (no pavisam 

100 punktiem). Pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu skaitu kādā no minētajiem 

kritērijiem, tiks noraidīti. 

Turklāt par trijiem piešķiršanas kritērijiem kopā jāsaņem vismaz 70 punkti. Pieteikumi, kas 

nesaņems šo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

 

6. Pieejamais budžets 

Projektu līdzfinansēšanai rezervētais kopējais budžets tiek lēsts 1 000 000 EUR apmērā.  

ES dotācija nepārsniedz maksimālo līdzfinansējuma likmi — 80 % no izmaksām, par kurām ir 
tiesības saņemt finansējumu. Apropriācijas nākamajiem gadiem tiks apstiprinātas vēlāk. 
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Maksimālā summa, ko piešķirs saskaņā ar 1. daļu, ir 300 000 EUR. Atsevišķas dotācijas 

maksimālā summa 1. daļas ietvaros ir 300 000 EUR. Sagaidāms, ka Komisija finansēs 

aptuveni 1 projektu. 

Maksimālā summa, ko piešķirs saskaņā ar 2. daļu, ir 700 000 EUR. Atsevišķas dotācijas 

maksimālā summa 2. daļas ietvaros ir 230 000 EUR. Sagaidāms, ka Komisija finansēs 

aptuveni 3 vai 4 projektus. 

Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 

 

7. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Dotāciju pieteikumiem jābūt sagatavotiem kādā no ES oficiālajām valodām, izmantojot elektronisko 

veidlapu, kas atrodas uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tīmekļa lapā. 

Pienācīgi aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 26.07.2018. (plkst. 12.00 pēc Briseles laika). 

Uz papīra, pa faksu, pa e-pastu, ar USB atslēgu vai citā veidā iesūtītie pieteikumi netiks pieņemti. 

8. Papildu informācija 

Ja jums ir jautājumi, rakstiet uz  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

