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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EAC/S14/2018 

Propagowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy sportowe na 

poziomie gmin 

 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania 

przygotowawczego „Promowanie europejskich wartości poprzez inicjatywy sportowe na 

poziomie gmin” zgodnie z decyzją Komisji C(2018)1602/1 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia rocznego programu prac na rok 2018 w odniesieniu do realizacji projektów 

pilotażowych i działań przygotowawczych w dziedzinie edukacji, sportu i kultury. 

W ramach niniejszego działania przygotowawczego proponuje się wspieranie organizacji 

promujących inicjatywy sportowe na szczeblu lokalnym w celu rozpowszechniania pozytywnych 

wartości sportu. 

Wartości leżą u podstaw Unii Europejskiej, ponieważ fundamentem europejskiego projektu są 

wspólne wartości jej państw członkowskich. Art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) stanowi, 

że Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, 

równości, praworządności, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób 

należących do mniejszości. W tym kontekście Europa potrzebuje bardziej spójnych 

i integracyjnych społeczeństw, które umożliwią obywatelom odgrywanie aktywnej roli w życiu 

demokratycznym. Poprzez zapewnienie poczucia przynależności oraz silne przywiązanie do 

zasad i tradycji, które stanowią sedno otwartych społeczeństw, sport może być skutecznym 

narzędziem promowania wspólnych wartości. 

W tej perspektywie organizacje, które zachęcają i wspierają europejskie miasta do 

inwestowania w promowanie sportu i aktywności fizycznej, przyczyniają się nie tylko do 

zapewniania zdrowia i dobrostanu lokalnych społeczności, ale także do umacniania wspólnych 

wartości europejskich wśród obywateli. Organizacje te pomagają gminom w całej Europie 

zwiększyć liczbę osób uprawiających sport i praktykujących aktywność fizyczną, mając na celu 

integrację społeczności, promowanie inwestycji w sport oraz rozwijanie powiązań z innymi 

sektorami, takimi jak edukacja, opieka zdrowotna, sprawy społeczne i turystyka.  

Należy rozwijać wsparcie dla organizacji mających na celu promowanie sportu i aktywności 

fizycznej na poziomie gmin, w szczególności w kontekście Europejskich Stolic, Miast, Gmin 

i Miejscowości Sportu, ponieważ ich działania przynoszą korzyści wszystkim obywatelom. 

Istnieje duże zainteresowanie społeczne wspieraniem organizacji działających przez cały rok 

w tej dziedzinie, w zakresie budowania potencjału, tworzenia sieci powiązań oraz rozwijania 

konkretnych projektów na szczeblu lokalnym. Wsparcie to może przybierać różne postacie. 

Wszystkie one przyczyniają się do promowania pozytywnych wartości sportu. 

Podstawą prawną niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest: Działanie 

przygotowawcze w rozumieniu art. 54 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych 
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mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady 

(WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 

 

1. Cele – temat(y) – priorytety – efekty 

Niniejsze działanie przygotowawcze zostanie zrealizowane w dwóch częściach: 

 Ogólnym celem części 1 jest zachęcanie do budowania potencjału w celu 

wspierania organizacji promujących wspólne wartości poprzez popularyzację 

uprawiania sportu na poziomie gmin w całej UE; 

 

 Ogólnym celem części 2 jest wspieranie tworzenia sieci powiązań oraz działań 

w zakresie wymiany informacji między gminami w obszarach związanych ze 

sportem.  

 

Oczekiwane rezultaty są następujące: 

Część 1: działania na rzecz budowania potencjału 

 Wspieranie organizacji promujących wspólne wartości poprzez popularyzację 

uprawiania sportu i aktywności fizycznej na poziomie gmin w całej UE;  

 Wspieranie organizacji promujących sport na poziomie gmin w osiąganiu stabilności 

finansowej, w oparciu o zasady dobrych rządów propagowane przez organizacje 

międzynarodowe i Komisję Europejską; 

 Zachęcanie organizacji do opracowania europejskiego podejścia służącego promowaniu 

sportu i aktywności fizycznej na szczeblu lokalnym lub gminnym; 

 Wyeksponowanie działań podejmowanych na szczeblu lokalnym w celu zachęcania do 

uprawiania sportu i aktywności fizycznej. 

 

Część 2: działania w zakresie tworzenia sieci powiązań 

 Wspieranie tworzenia powiązań między miastami i gminami na poziomie UE 

w dziedzinie promowania sportu i aktywności fizycznej; 

 Wspieranie upowszechniania dobrych praktyk i inicjatyw podejmowanych na poziomie 

lokalnym i gminnym w całej UE; 

 Promowanie programu „Sport dla wszystkich” oraz przyczynianie się do propagowania 

wspólnych wartości określonych w art. 2 Traktatu; 

 Podnoszenie świadomości społecznej na temat strategii realizowanych przez władze 

lokalne i mających pozytywny wpływ na dobrostan mieszkańców, poprzez uprawianie 

sportu i aktywność fizyczną, w tym w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz 

kampanii # BeActive. 
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2. Kryteria kwalifikowalności 

Kwalifikowalne są tylko wnioski złożone przez osoby prawne mające siedzibę w państwach 

członkowskich UE. 

Informacja dla brytyjskich wnioskodawców: Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności 

muszą być przestrzegane przez cały okres trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo 

wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego 

w szczególności, że brytyjscy wnioskodawcy będą się nadal kwalifikować, przestaną oni 

otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę możliwości kontynuując udział w projekcie) 

lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie na podstawie art. II.17.2 umowy o udzielenie 

dotacji. 

Ponadto, aby projekty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą zostać 

przedstawione przez wnioskodawców spełniających następujące kryteria: 

 

W przypadku części 1: 

 Być organizacją publiczną lub prywatną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą 

działalność w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej oraz zajmującą się organizacją 

zajęć w tej dziedzinie.  

 Posiadać oficjalną siedzibę w jednym z 28 państw członkowskich UE.  

Przykłady (wykaz niewyczerpujący): 

 organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne); 

 organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne); 

 organizacje międzynarodowe; 

 kluby sportowe; 

 szkoły wyższe; 

 instytucje oświatowe; 

 przedsiębiorstwa. 

 

W przypadku części 2: 

 Być organem publicznym działającym na poziomie lokalnym lub gminnym w jednym z 28 

państw członkowskich UE. 

Przykłady (wykaz niewyczerpujący): 

 miasta/gminy 

 inne poziomy samorządów terytorialnych/ władz regionalnych 

 federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych 

 organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy terytorialne. 
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Osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania jakiejkolwiek dotacji w ramach niniejszego 

zaproszenia. 

 

W celu oceny kwalifikowalności wnioskodawców wymagane są następujące dokumenty 

potwierdzające: 

 Podmiot prywatny: wyciąg z urzędowego rejestru, kopia statutu, wyciąg z rejestru 

handlowego lub rejestru stowarzyszeń, zaświadczenie o podleganiu podatkowi VAT 

(jeżeli, jak ma to miejsce w niektórych państwach, numer w rejestrze handlowym oraz 

numer VAT są identyczne – wymagany jest tylko jeden z tych dokumentów); 

 Podmiot publiczny: kopia uchwały lub decyzji ustanawiającej spółkę publiczną bądź 

inny urzędowy dokument ustanawiający podmiot prawa publicznego. 

 

3. Kwalifikujące się działania 

Do wsparcia kwalifikują się jedynie działania służące realizacji co najmniej jednego z celów 

wymienionych w sekcji 1.  

Ponadto:  

W przypadku części 1 organizacje muszą prowadzić działalność w co najmniej 10 

gminach, z których wszystkie muszą znajdować się w różnych państwach członkowskich 

UE. Gminy te powinny być wyszczególnione w formularzu wniosku. 

 

W przypadku części 2 organ publiczny składający wniosek musi ustanowić powiązania z 

co najmniej 9 podmiotami publicznymi (tj. miastami/gminami, lokalnymi/regionalnymi 

organami publicznymi, federacjami/stowarzyszeniami władz lokalnych lub organizacjami 

nienastawionymi na zysk reprezentującymi władze lokalne). Organ publiczny składający 

wniosek oraz podmioty publiczne będące partnerami muszą mieć siedzibę w co najmniej 

3 państwach członkowskich UE. Podmioty te powinny być wyszczególnione 

w formularzu wniosku. 

 

Działania obejmują (niewyczerpujący wykaz): 

Część 1: 

 podejmowanie działań w zakresie budowania potencjału w celu poprawy zarządzania 

i samowystarczalności organizacji składających wniosek; 

 promowanie/eksponowanie działań podejmowanych na poziomie gmin w celu 

zachęcania do uprawiania sportu i aktywności fizycznej w całej UE; 

 ułatwianie wymiany dobrych praktyk między gminami na poziomie UE w dziedzinach 

związanych ze sportem i dobrostanem; 
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 wspieranie inicjatyw takich jak aktywności sportowe na poziomie gmin, których celem 

jest promowanie wspólnych wartości europejskich. 

 

Część 2: 

 ustanawianie partnerstw z innymi gminami w UE w dziedzinach związanych ze sportem, 

zdrowiem i dobrostanem; 

 ułatwianie wymiany informacji między gminami na szczeblu UE w odniesieniu do 

inicjatyw w dziedzinie sportu; 

 angażowanie obywateli i podnoszenie ich świadomości na poziomie lokalnym 

w odniesieniu do wspólnych wartości europejskich promowanych w ramach inicjatyw 

takich jak aktywności sportowe. 

 

Wszystkie działania muszą się odbywać w państwach członkowskich UE.  

 

4. Okres realizacji 

 Działania rozpoczną się najwcześniej 1 stycznia 2019 r., a najpóźniej 31 marca 2019 r.; 

 Działania powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Minimalny czas trwania projektów wynosi 6 miesięcy. 

Wnioski dotyczące projektów przewidzianych do realizacji przez okres krótszy lub dłuższy niż 

jest to zapisane w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków nie będą przyjmowane. 

Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków 

finansowych. 

 

5. Kryteria przyznania finansowania 

Kwalifikowalne wnioski/projekty będą oceniane według następujących kryteriów: 

Część 1: dotacje na rzecz budowania potencjału 

 Adekwatność projektu (kryterium 1) (maksymalnie 40 punktów): W przypadku 

kryterium 1 zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 24 punkty na 40; 

wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną 

odrzucone. 

W ramach kryterium 1 wnioski będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim: 

 przyczyniają się one do realizacji celów szczegółowych określonych w sekcji 1 i są 

zgodne z polityką UE w dziedzinie sportu; 
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 są one realizowane w odpowiedzi na odpowiednie i precyzyjnie określone potrzeby 

organizacji w zakresie budowania potencjału; 

 organizacje te opierają się na zasadach dobrych rządów i mogą to wykazać, 

w szczególności w odniesieniu do swoich wewnętrznych zasad. 

 Jakość (kryterium 2) (maksymalnie 40 punktów): W przypadku kryterium 2 

zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 24 punkty na 40; wnioski, 

którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną odrzucone. 

W ramach kryterium 2 wnioski będą oceniane na podstawie jakości ogólnych założeń 

proponowanych działań oraz proponowanej metodyki ich realizacji. Brane będą pod 

uwagę następujące aspekty: 

 liczba uczestników zaangażowanych w działania w ramach projektu i korzystających 

z nich; 

 opłacalność (zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie 

odpowiednich zasobów na każde działanie); 

 trwałość proponowanych działań (zakres, w jakim działania będą prowadzone również 

po zakończeniu projektu); 

 spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu; 

 jakość i wykonalność proponowanej metodyki. 

 

 Zarządzanie projektem (kryterium 3) (maksymalnie 20 punktów): W przypadku 

kryterium 3 zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 12 punktów na 20; 

wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną 

odrzucone. 

W ramach kryterium 3 wnioski będą oceniane na podstawie stopnia, w jakim 

wnioskodawcy wykazują się zdolnością do organizowania, koordynowania i wdrażania 

poszczególnych aspektów proponowanych działań. Brane będą pod uwagę następujące 

aspekty: 

 

 ogólna jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt; 

 przewidywane czynniki ryzyka i działania ograniczające ryzyko; 

 stosowność i jakość środków mających na celu dzielenie się wynikami projektu 

z organizacjami zewnętrznymi i ogółem społeczeństwa. 

 

Kwalifikowalnym wnioskom przyznane zostaną punkty z łącznej puli 100 punktów, na podstawie 

wyżej określonej punktacji. Wnioski, które uzyskały liczbę punktów poniżej progów określonych 

dla wyżej wymienionych kryteriów, zostaną odrzucone. 

Ponadto minimalny próg 70 punktów zostanie zastosowany do wszystkich trzech 

kryteriów przyznania dotacji łącznie. Wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego 

progu, również zostaną odrzucone. 
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Część 2: dotacje na rzecz tworzenia sieci powiązań 

Kwalifikowalne wnioski/projekty będą oceniane według następujących kryteriów: 

 adekwatność projektu (kryterium 1) (maksymalnie 40 punktów): W przypadku 

kryterium 1 zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 24 punkty na 40; 

wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną 

odrzucone. 

W ramach kryterium 1 wnioski będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim: 

 przyczyniają się one do realizacji celów szczegółowych określonych w sekcji 1, 

w szczególności w odniesieniu do powiązań ustanowionych między różnymi gminami na 

poziomie UE, i są zgodne z polityką UE w dziedzinie sportu; 

 cele wniosku są jasno zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla 

obywateli na szczeblu lokalnym w różnych częściach UE; 

 

 Jakość (kryterium 2) (maksymalnie 40 punktów): W przypadku kryterium 2 

zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 24 punkty na 40; wnioski, 

którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną odrzucone. 

W ramach kryterium 2 wnioski będą oceniane na podstawie jakości ogólnych założeń 

proponowanych działań oraz proponowanej metodyki ich realizacji. Brane będą pod 

uwagę następujące aspekty: 

 liczba uczestników zaangażowanych w działania w ramach projektu i korzystających 

z nich; 

 liczba i jakość powiązań ustanowionych między gminami na poziomie UE; 

 opłacalność (zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie 

odpowiednich zasobów na każde działanie); 

 trwałość proponowanych działań (zakres, w jakim działania będą prowadzone również 

po zakończeniu projektu); 

 spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu; 

 jakość i wykonalność proponowanej metodyki. 

 

 Zarządzanie projektem (kryterium 3) (maksymalnie 20 punktów): W przypadku 

kryterium 3 zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 12 punktów na 20; 

wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną 

odrzucone. 

W ramach kryterium 3 wnioski będą oceniane na podstawie stopnia, w jakim 

wnioskodawcy wykazują się zdolnością do organizowania, koordynowania i wdrażania 

poszczególnych aspektów proponowanych działań. Brane będą pod uwagę następujące 

aspekty: 
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 ogólna jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt; 

 przewidywane czynniki ryzyka i działania ograniczające ryzyko; 

 stosowność i jakość środków mających na celu dzielenie się wynikami projektu 

z organizacjami zewnętrznymi i ogółem społeczeństwa. 

 

Kwalifikowalnym wnioskom przyznane zostaną punkty z łącznej puli 100 punktów, na podstawie 

wyżej określonej punktacji. Wnioski, które uzyskały liczbę punktów poniżej progów określonych 

dla wyżej wymienionych kryteriów, zostaną odrzucone. 

Ponadto minimalny próg 70 punktów zostanie zastosowany do wszystkich trzech 

kryteriów przyznania dotacji łącznie. Wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego 

progu, również zostaną odrzucone. 

 

6. Dostępny budżet 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się 

na 1 000 000 EUR.  

Maksymalny wskaźnik współfinansowania z dotacji UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych. 
Środki na kolejne lata zostaną potwierdzone w późniejszym terminie. 

Maksymalna kwota przyznawana w ramach części 1 wynosi 300 000 EUR. Maksymalna 

kwota pojedynczej dotacji w ramach części 1 wynosi również 300 000 EUR. Komisja 

zamierza finansować około jednego projektu. 

Maksymalna kwota przyznawana w ramach części 2 wynosi 700 000 EUR. Maksymalna 

kwota pojedynczej dotacji w ramach części 2 wynosi 230 000 EUR. Komisja zamierza 

finansować około 3–4 projekty. 

Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków 

finansowych. 

 

7. Termin składania wniosków 

Wnioski o dotacje należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE przy pomocy elektronicznego 

formularza wniosku dostępnego na stronie, na której znajduje się zaproszenie do składania 

wniosków. 

Należycie wypełniony formularz należy przedłożyć przed dniem 26.7.2018 r. (godz. 12:00 czasu 

obowiązującego w Brukseli). 

Wnioski przesyłane na papierze, faksem, pocztą elektroniczną, na kluczu pamięci USB lub w jakikolwiek 

inny sposób nie będą przyjmowane. 
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8. Informacje dodatkowe 

W razie pytań proszę kontaktować się z: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

