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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN EAC/S14/2018 

Bevorderen van Europese waarden via sportinitiatieven op 

gemeentelijk niveau 

 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie 

"Bevorderen van Europese waarden via sportinitiatieven op gemeentelijk niveau" in 

overeenstemming met Besluit C(2018) 1602/1 van de Commissie van 21 maart 2018 over de 

goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma van 2018 voor de uitvoering van proefprojecten 

en voorbereidende acties op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. 

Met deze voorbereidende actie wordt voorgesteld steun te verlenen aan organisaties die 

sportinitiatieven op lokaal niveau bevorderen met als doel de positieve waarden van sport te 

verspreiden. 

Waarden staan in de Europese Unie centraal aangezien het EU-project is gebouwd op de 

gemeenschappelijke waarden van haar lidstaten. Artikel 2 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie (VEU) luidt: "De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de 

menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de 

mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren.". In dit 

verband heeft Europa behoefte aan meer samenhangende en inclusieve samenlevingen om 

burgers de kans te geven een actieve rol te spelen in het democratische leven. Door te zorgen 

voor een gevoel van samenhorigheid en een sterke gehechtheid aan de beginselen en tradities 

die de kern vormen van open samenlevingen, kan sport een krachtig instrument zijn om 

gemeenschappelijke waarden te bevorderen. 

Vanuit dit oogpunt dragen organisaties die Europese steden aanmoedigen en ondersteunen om 

te investeren in de bevordering van sport en lichaamsbeweging niet alleen bij tot de gezondheid 

en het welzijn van de plaatselijke bevolking, maar ook tot de versterking van 

gemeenschappelijke Europese waarden onder de burgers. Deze organisaties helpen 

gemeenten in heel Europa om het aantal mensen dat sport beoefent en aan lichaamsbeweging 

doet te vergroten, gemeenschappen te integreren, investeringen in sport aan te moedigen, en 

bruggen te slaan met andere sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg, sociale zaken en 

toerisme.  

Steun voor organisaties die gericht zijn op de bevordering van sport en lichaamsbeweging op 

gemeentelijk niveau moet worden ontwikkeld, met name in het kader van de Europese 

hoofdstad, stad, gemeente en plaats van de sport, aangezien hun optreden alle burgers ten 

goede komt. Er is zeer veel belangstelling in onze samenleving om organisaties die het hele 

jaar door actief zijn op dit gebied te ondersteunen op het vlak van capaciteitsopbouw, 

netwerken en capaciteit voor de ontwikkeling van concrete projecten op lokaal niveau. Deze 

steun kan in verschillende vormen worden verleend en elk daarvan draagt bij tot de bevordering 

van de positieve waarden van sport. 
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De rechtsgrondslag voor deze oproep tot het indienen van voorstellen is: voorbereidende actie 

in de zin van artikel 54, lid 2, onder b), van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels 

van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, 

Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1). 

 

1. Doelstellingen – Thema's – Prioriteiten – Resultaten 

Deze voorbereidende actie zal worden uitgevoerd in twee percelen: 

 de algemene doelstelling van perceel 1 is het aanmoedigen van 

capaciteitsopbouw ter ondersteuning van organisaties die gemeenschappelijke 

waarden bevorderen via de ontwikkeling van sport op gemeentelijk niveau in de 

EU; 

 

 de algemene doelstelling van perceel 2 is het ondersteunen van de 

totstandbrenging van netwerken en de uitwisseling van informatie tussen 

gemeenten op gebieden die verband houden met sport.  

 

De verwachte resultaten zijn: 

Perceel 1: capaciteitsopbouw 

 ondersteuning bieden aan organisaties die gemeenschappelijke waarden bevorderen via 

de ontwikkeling van sport en lichaamsbeweging op gemeentelijk niveau in de EU;  

 organisaties die sport bevorderen op gemeentelijk niveau helpen om financieel 

duurzaam te worden, op basis van de beginselen van goed bestuur, zoals bepleit door 

internationale organisaties en de Europese Commissie; 

 organisaties aanmoedigen een Europese aanpak te ontwikkelen die gericht is op de 

bevordering van sport en lichaamsbeweging op lokaal of gemeentelijk niveau; 

 zichtbaarheid geven aan inspanningen die op gemeentelijk niveau worden gedaan om 

sport en lichaamsbeweging aan te moedigen. 

 

Perceel 2: netwerken 

 steden en gemeenten aanmoedigen banden aan te knopen op EU-niveau om sport en 

lichaamsbeweging te bevorderen; 

 de verspreiding in de hele EU bevorderen van goede praktijken en initiatieven die op 

lokaal en gemeentelijk niveau worden genomen; 

 "sport voor allen" bevorderen en bijdragen aan de bevordering van gemeenschappelijke 

waarden zoals bepaald in artikel 2 van het Verdrag; 
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 mensen bewustmaken van de strategieën die door de plaatselijke autoriteiten worden 

uitgevoerd en die een positief effect hebben op het welzijn van de bewoners via het 

beoefenen van sport en lichaamsbeweging, onder meer in het kader van de Europese 

week van de sport en de campagne #BeActive. 

 

2. Subsidiabiliteitscriteria 

Enkel aanvragen van in EU-lidstaten gevestigde juridische entiteiten komen in aanmerking. 

Voor Britse aanvragers: gelieve er rekening mee te houden dat gedurende het hele 

subsidietijdvak aan de subsidiabiliteitscriteria moet worden voldaan. Indien het Verenigd 

Koninkrijk tijdens het subsidietijdvak uit de EU treedt zonder dat een overeenkomst met de EU 

is gesloten waarin wordt gegarandeerd dat Britse aanvragers in aanmerking blijven komen, 

wordt uw financiering door de EU stopgezet (waarbij u indien mogelijk zal kunnen blijven 

deelnemen), of moet u het project overeenkomstig artikel II.17.2 van de subsidieovereenkomst 

verlaten. 

Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers van projecten bovendien aan de 

volgende criteria voldoen: 

 

Voor perceel 1: 

 een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die actief is op het 

gebied van sport en lichaamsbeweging en die sportieve en fysieke activiteiten 

organiseert;  

 officieel zijn gevestigd in een van de 28 lidstaten van de EU.  

Voorbeelden (niet-limitatieve lijst): 

 (particuliere of openbare) non-profitorganisaties; 

 (nationale, regionale of lokale) overheden; 

 internationale organisaties; 

 sportclubs; 

 universiteiten; 

 onderwijsinstellingen; 

 ondernemingen. 

 

Voor perceel 2: 

 een overheidsinstantie zijn die actief is op lokaal of gemeentelijk niveau in een van de 

28 lidstaten van de EU. 

Voorbeelden (niet-limitatieve lijst): 

 steden/gemeenten; 

 andere niveaus van lokale/regionale overheden; 
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 federaties/verenigingen van lokale overheden; 

 non-profitorganisaties die lokale overheden vertegenwoordigen. 

Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep. 

 

Om de subsidiabiliteit van de aanvrager te kunnen beoordelen, zijn de volgende bewijsstukken 

vereist: 

 privaatrechtelijke entiteit: uittreksel uit het staatsblad, kopie van de statuten, uittreksel 

uit het handels- of verenigingsregister, bewijs van btw-plicht (indien het nummer in het 

handelsregister en het btw-nummer identiek zijn, zoals in sommige landen het geval is, 

is slechts een van deze documenten vereist); 

 publiekrechtelijke entiteit: kopie van de verordening of het besluit tot oprichting van 

het overheidsbedrijf, of ander officieel document tot oprichting van de publiekrechtelijke 

entiteit. 

 

3. Subsidiabele activiteiten 

Enkel activiteiten ter verwezenlijking van één of meerdere van de in punt 1 vermelde 

doelstellingen zijn subsidiabel.  

Bovendien geldt het volgende:  

Voor perceel 1 moeten de organisaties in ten minste 10 gemeenten actief zijn die allemaal 

in verschillende lidstaten van de EU gelegen zijn. De gemeenten in kwestie moeten in het 

aanvraagformulier worden opgenomen. 

 

Voor perceel 2 moeten de aanvragende overheidsinstanties banden aanknopen met ten 

minste 9 publiekrechtelijke entiteiten (d.w.z. steden/gemeenten, lokale/regionale 

overheden, federaties/verenigingen van lokale overheden of non-profit organisaties die 

lokale overheden vertegenwoordigen). De aanvragende overheidsinstantie en de partner-

overheidsinstanties moeten in ten minste 3 verschillende EU-landen gevestigd zijn. De 

instanties in kwestie moeten in het aanvraagformulier worden opgenomen. 

 

Voorbeelden van activiteiten (niet-limitatieve lijst): 

Perceel 1: 

 activiteiten ondernemen op het vlak van capaciteitsopbouw om het bestuur en de 

zelfvoorziening van de aanvragende organisaties te verbeteren; 

 zichtbaarheid geven aan inspanningen die op gemeentelijk niveau worden gedaan om 

sport en lichaamsbeweging aan te moedigen en deze bevorderen in de hele EU; 

 de uitwisseling van goede praktijken tussen gemeenten op EU-niveau op gebieden die 

verband houden met sport en welzijn faciliteren; 
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 initiatieven zoals sportactiviteiten die op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd en 

gericht zijn op de bevordering van gemeenschappelijke Europese waarden 

ondersteunen. 

 

Perceel 2: 

 partnerschappen tot stand brengen met andere gemeenten in de EU op gebieden die 

verband houden met sport, gezondheid en welzijn; 

 de stroom van informatie-uitwisseling inzake sportinitiatieven tussen gemeenten op EU-

niveau faciliteren; 

 burgers op lokaal niveau betrekken en bewustmaken van gemeenschappelijke Europese 

waarden die worden bevorderd via initiatieven zoals sportactiviteiten. 

 

Alle activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU.  

 

4. Uitvoeringsperiode 

 de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2019 en niet later dan 31 maart 2019 

van start gaan; 

 de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2020 worden afgesloten. 

De minimale duur van de projecten bedraagt 6 maanden. 

Aanvragen voor projecten die minder lang of langer lopen dan de in deze oproep vermelde 

periode, worden niet aanvaard. 

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen. 

 

5. Toekenningscriteria 

Subsidiabele aanvragen/projecten worden beoordeeld op grond van de volgende criteria: 

Perceel 1: subsidie voor capaciteitsopbouw 

 Relevantie van het project (criterium 1) (maximum 40 punten): Het voorstel moet 

voor criterium 1 minimaal 24 van 40 punten behalen; voorstellen met minder 

punten worden uitgesloten. 

In het kader van criterium 1 worden voorstellen beoordeeld op basis van de mate 

waarin: 

 zij bijdragen tot de specifieke, in punt 1 vermelde doelstellingen en in overeenstemming 

zijn met het beleid van de EU op het gebied van sport; 
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 zij worden uitgevoerd op basis van de relevante en concrete identificatie van de 

behoeften van de organisatie op het vlak van capaciteitsopbouw; 

 de organisaties zelf gebaseerd zijn op de beginselen van goed bestuur en dit kunnen 

aantonen, met name aan de hand van hun interne voorschriften. 

 Kwaliteit (criterium 2) (maximum 40 punten): Het voorstel moet voor criterium 2 

minimaal 24 van 40 punten behalen; voorstellen met minder punten worden 

uitgesloten. 

In het kader van criterium 2 worden voorstellen beoordeeld op basis van de kwaliteit van 

de algemene opzet van de voorgestelde activiteiten en de methodologie voor de 

uitvoering ervan. Volgende elementen worden hierbij in overweging genomen: 

 aantal deelnemers dat betrokken is en voordeel heeft bij de projectactiviteiten; 

 kostenefficiëntie (de mate waarin het project kosteneffectief is en de nodige middelen 

toewijst aan elke activiteit); 

 duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties ook na het einde 

van het project zullen worden uitgevoerd); 

 consistentie tussen de projectdoelstellingen, methodologie, activiteiten en het 

voorgestelde budget; 

 kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde methode. 

 

 Beheer van het project (criterium 3) (maximum 20 punten): Het voorstel moet voor 

criterium 3 minimaal 12 van 20 punten behalen; voorstellen met minder punten 

worden uitgesloten. 

In het kader van criterium 3 worden voorstellen beoordeeld op basis van de mate waarin 

de aanvragers aantonen verschillende aspecten van de voorgestelde activiteiten te 

kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren. Volgende elementen worden hierbij in 

overweging genomen: 

 

 algehele kwaliteit van het projectteam; 

 overwogen risico’s en risicobeperkende maatregelen; 

 geschiktheid en kwaliteit van de maatregelen voor de verspreiding van de 

projectresultaten bij externe organisaties en het grote publiek. 

 

Op grond van de bovengenoemde weging worden punten toegekend aan de subsidiabele 

voorstellen (maximumaantal punten: 100). Voorstellen met minder dan het minimumaantal 

punten voor een van de bovenvermelde criteria worden uitgesloten. 

Bovendien moet het voorstel voor de drie toekenningscriteria samen minimaal 70 punten 

behalen. Voorstellen met minder punten worden uitgesloten. 

Perceel 2: Subsidie voor netwerken 
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Subsidiabele aanvragen/projecten worden beoordeeld op grond van de volgende criteria: 

  Relevantie van het project (criterium 1) (maximum 40 punten): Het voorstel moet 

voor criterium 1 minimaal 24 van 40 punten behalen; voorstellen met minder 

punten worden uitgesloten. 

In het kader van criterium 1 worden voorstellen beoordeeld op basis van de mate 

waarin: 

 zij bijdragen tot de specifieke, in punt 1 vermelde doelstellingen, met name wat betreft 

de banden die zijn gecreëerd tussen verschillende gemeenten op EU-niveau, en in 

overeenstemming zijn met het beleid van de EU op het gebied van sport; 

 de doelstellingen van het voorstel duidelijk zijn gedefinieerd, realistisch zijn en relevant 

zijn voor burgers op lokaal niveau in verschillende delen van de EU. 

 

 Kwaliteit (criterium 2) (maximum 40 punten): Het voorstel moet voor criterium 2 

minimaal 24 van 40 punten behalen; voorstellen met minder punten worden 

uitgesloten. 

In het kader van criterium 2 worden voorstellen beoordeeld op basis van de kwaliteit van 

de algemene opzet van de voorgestelde activiteiten en de methodologie voor de 

uitvoering ervan. Volgende elementen worden hierbij in overweging genomen: 

 aantal deelnemers dat betrokken is en voordeel heeft bij de projectactiviteiten; 

 aantal en kwaliteit van de banden die worden gesmeed tussen gemeenten op EU-

niveau; 

 kostenefficiëntie (de mate waarin het project kosteneffectief is en de nodige middelen 

toewijst aan elke activiteit); 

 duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties ook na het einde 

van het project zullen worden uitgevoerd); 

 consistentie tussen de projectdoelstellingen, methodologie, activiteiten en het 

voorgestelde budget; 

 kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde methode. 

 

 Beheer van het project (criterium 3) (maximum 20 punten): Het voorstel moet voor 

criterium 3 minimaal 12 van 20 punten behalen; voorstellen met minder punten 

worden uitgesloten. 

In het kader van criterium 3 worden voorstellen beoordeeld op basis van de mate waarin 

de aanvragers aantonen verschillende aspecten van de voorgestelde activiteiten te 

kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren. Volgende elementen worden hierbij in 

overweging genomen: 

 

 algehele kwaliteit van het projectteam; 
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 overwogen risico’s en risicobeperkende maatregelen; 

 geschiktheid en kwaliteit van de maatregelen voor de verspreiding van de 

projectresultaten bij externe organisaties en het grote publiek. 

 

Op grond van de bovengenoemde weging worden punten toegekend aan de subsidiabele 

voorstellen (maximumaantal punten: 100). Voorstellen met minder dan het minimumaantal 

punten voor een van de bovenvermelde criteria worden uitgesloten. 

Bovendien moet het voorstel voor de drie toekenningscriteria samen minimaal 70 punten 

behalen. Voorstellen met minder punten worden uitgesloten. 

 

6. Beschikbare begrotingsmiddelen 

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op 

1 000 000 EUR.  

De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de 
in aanmerking komende kosten. De voorzieningen voor de volgende jaren zullen in een later 
stadium worden bevestigd. 

Het maximaal toe te kennen bedrag in het kader van perceel 1 is 300 000 EUR. Het 

maximale bedrag per subsidie in het kader van perceel 1 is 300 000 EUR. De Commissie 

verwacht ongeveer 1 project te financieren. 

Het maximaal toe te kennen bedrag in het kader van perceel 2 is 700 000 EUR. Het 

maximale bedrag per subsidie in het kader van perceel 2 is 230 000 EUR. De Commissie 

verwacht ongeveer 3 of 4 projecten te financieren. 

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen. 

 

7. Termijn voor indiening van aanvragen 

Subsidieaanvragen moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen en met gebruikmaking 

van het elektronische formulier dat beschikbaar is op de webpagina van de oproep tot het 

indienen van voorstellen. 

Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet worden ingediend voor 26.7.2018 (12 uur Brusselse tijd). 

Op papier, op een USB-stick, per fax, per e-mail of op andere wijze verstuurde aanvragen worden niet 

aanvaard. 

8. Aanvullende informatie 

Bij vragen kunt u contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

