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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EAC/S14/2018 

Presadzovanie európskych hodnôt prostredníctvom športových 

iniciatív na úrovni obcí 

 

Táto výzva na predkladanie návrhov slúži na realizovanie prípravnej akcie „Presadzovanie 

európskych hodnôt prostredníctvom športových iniciatív na úrovni obcí“ v súlade s rozhodnutím 

Komisie C(2018)1602/1 z 21. marca 2018 o prijatí ročného pracovného programu na rok 2018 

na vykonávanie pilotných projektov a prípravných akcií v oblasti vzdelávania, športu a kultúry. 

Účelom tejto prípravnej akcie je podpora organizácií, ktoré propagujú športové iniciatívy na 

miestnej úrovni s cieľom šíriť pozitívne hodnoty športu. 

Hodnoty sú jadrom Európskej únie, keďže projekt EÚ bol založený na spoločných hodnotách jej 

členských štátov. V článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) sa uvádza, že Únia je založená na 

hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu 

a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. V tejto súvislosti je 

potrebné, aby európska spoločnosť zvýšila svoju súdržnosť a inkluzívnosť s cieľom umožniť 

občanom zohrávať aktívnu úlohu v demokratickom živote. Šport môže byť účinným nástrojom 

na presadzovanie spoločných hodnôt, pretože vytvára pocit spolupatričnosti a silnej oddanosti 

zásadám a tradíciám, ktoré tvoria základ každej otvorenej spoločnosti. 

Z tohto hľadiska organizácie, ktoré inšpirujú a podporujú európske mestá, aby investovali do 

propagácie športu a fyzickej aktivity, prispievajú nielen k zdraviu a pohode miestneho 

obyvateľstva, ale aj k posilneniu spoločných európskych hodnôt medzi občanmi. Tieto 

organizácie pomáhajú obciam v celej Európe zvýšiť počet ľudí, ktorí sa venujú športu a fyzickej 

aktivite, integrovať komunity, podporovať investície do športu a budovať väzby s inými sektormi, 

ako napr. vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne veci a cestovný ruch.  

Podpora organizácií zameraných na propagáciu športu a fyzickej aktivity na úrovni obcí sa musí 

rozvíjať, najmä v kontexte európskeho hlavného mesta, mesta a komunity športu, pretože ich 

činnosti sú prínosné pre všetkých občanov. Naša spoločnosť má veľký záujem podporovať 

organizácie, ktoré pracujú v tejto oblasti aktívne celý rok, pokiaľ ide o budovanie kapacít, 

vytváranie sietí a schopnosť rozvíjať konkrétne projekty na miestnej úrovni. Táto podpora môže 

nadobúdať rôzne formy. Všetky prispievajú k presadzovaniu pozitívnych hodnôt športu. 

Právny základ tejto výzvy na predkladanie návrhov je: prípravná akcia v zmysle článku 54 

ods. 2 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 

z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a 

zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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1. Ciele – Téma(-y) – Priorita(-y) – Výsledky 

Táto prípravná akcia sa bude realizovať v dvoch častiach: 

 všeobecným cieľom časti 1 je podnecovať k budovaniu kapacít s cieľom podporiť 

organizácie, ktoré presadzujú spoločné hodnoty prostredníctvom rozvoja športu 

na úrovni obcí v rámci EÚ, 

 

 všeobecným cieľom časti 2 je podporovať nadväzovanie kontaktov v rámci sietí 

a činnosti vzájomnej výmeny informácií medzi obcami v oblastiach týkajúcich sa 

športu.  

 

Očakávajú sa tieto výstupy: 

Časť 1: akcia zameraná na budovanie kapacít 

 podporovať organizácie, ktoré presadzujú spoločné hodnoty prostredníctvom športu 

a fyzickej aktivity na úrovni obcí v rámci EÚ,  

 pomáhať organizáciám, ktoré propagujú šport na úrovni obcí, aby sa stali finančne 

udržateľnými na základe zásad dobrej správy vecí verejných podporovaných 

medzinárodnými organizáciami a Európskou komisiou, 

 podnecovať organizácie k vytvoreniu európskeho prístupu zameraného na propagovanie 

športu a fyzickej aktivity na miestnej úrovni alebo na úrovni obcí, 

 zviditeľniť úsilie vynakladané na úrovni obcí zamerané na podnecovanie k športu 

a fyzickej aktivite. 

 

Časť 2: akcia zameraná na vytváranie sietí 

 podnecovať k vytváraniu kontaktov medzi mestami a obcami na úrovni EÚ na 

propagáciu športu a fyzickej aktivity, 

 podporovať šírenie osvedčených postupov a iniciatív prijatých na miestnej úrovni 

a úrovni obcí v rámci EÚ, 

 propagovať zásadu „šport pre všetkých“ a prispievať k presadzovaniu spoločných 

hodnôt v súlade s článkom 2 zmluvy, 

 zvyšovať informovanosť o stratégiách realizovaných miestnymi orgánmi, ktoré majú 

pozitívny vplyv na pohodu obyvateľov prostredníctvom vykonávania športu a fyzickej 

aktivity, a to aj v rámci Európskeho týždňa športu a kampane # BeActive. 
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2. Kritériá oprávnenosti 

Oprávnené sú len žiadosti od právnych subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ. 

Informácia pre britských žiadateľov: kritériá oprávnenosti musia byť dodržané počas celého 

trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi počas grantového obdobia z EÚ bez toho, aby 

uzavrelo dohodu s EÚ, ktorou sa zabezpečí najmä to, že britskí žiadatelia budú naďalej 

oprávnenými žiadateľmi, prestanú sa vám poskytovať finančné prostriedky EÚ (pričom, ak to 

bude možné, budete naďalej do projektu zapojení), alebo budete na základe článku II.17.2 

dohody o grante požiadaní opustiť projekt. 

Okrem toho platí, že projekty môžu byť oprávnené len vtedy, ak ich predložia žiadatelia, 

ktorí spĺňajú tieto kritériá: 

 

Pre časť 1: 

 sú verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá aktívne pôsobí 

v oblasti športu a fyzických aktivít a organizuje fyzické aktivity,  

 majú registrované sídlo v jednom z 28 členských štátov EÚ.  

Príklady (neúplný zoznam): 

 nezisková organizácia (súkromná alebo verejná), 

 subjekty verejného sektora (národné, regionálne, miestne), 

 medzinárodné organizácie, 

 športové kluby, 

 univerzity, 

 vzdelávacie inštitúcie, 

 spoločnosti. 

 

Pre časť 2: 

 sú verejným subjektom aktívnym na miestnej úrovni alebo úrovni obcí v jednom z 28 

členských štátov EÚ. 

Príklady (neúplný zoznam): 

 mestá/obce, 

 ďalšie úrovne miestnych/regionálnych orgánov, 

 federácie/združenia miestnych orgánov, 

 neziskové organizácie zastupujúce miestne orgány. 

 

Fyzické osoby nie sú oprávnené žiadať o grant v rámci tejto výzvy. 
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Na účely posúdenia oprávnenosti žiadateľov sa vyžadujú tieto sprievodné doklady: 

 Súkromný subjekt: výpis z úradného registra, kópia stanov, výpis z obchodného 

registra alebo registra združení, osvedčenie o registrácii pre DPH (ak je v niektorých 

krajinách číslo v obchodnom registri a identifikačné číslo DPH identické, vyžaduje sa len 

jeden z týchto dokumentov), 

 Verejný subjekt: kópia uznesenia alebo rozhodnutia o založení verejnoprávnej 

spoločnosti alebo iný úradný dokument, ktorým sa zakladá verejnoprávny subjekt. 

 

3. Oprávnené činnosti 

Oprávnené sú len činnosti, ktorými sa sleduje jeden alebo viaceré ciele uvedené v oddiele 1.  

Okrem toho:  

V prípade časti 1 organizácie musia vykonávať činnosti aspoň v 10 obciach, pričom 

všetky sa musia nachádzať v rôznych členských štátoch EÚ. Príslušné obce by mali byť 

uvedené vo formulári žiadosti. 

 

V prípade časti 2 žiadajúce verejné subjekty musia nadviazať kontakty s aspoň 

9 verejnými subjektmi (t. j. mestá/obce, miestne/regionálne subjekty verejného sektora, 

federácie/združenia miestnych orgánov alebo neziskové organizácie zastupujúce 

miestne orgány). Žiadajúci verejný subjekt a partnerské verejné subjekty musia mať sídlo 

najmenej v 3 rôznych členských štátoch EÚ. Príslušné subjekty by mali byť uvedené vo 

formulári žiadosti. 

 

Príklady činností (neúplný zoznam): 

Časť 1: 

 vykonávať činnosti zamerané na budovanie kapacít s cieľom zlepšiť riadenie 

a sebestačnosť žiadajúcich organizácií, 

 podporovať/zviditeľňovať úsilie vynaložené na úrovni obcí na propagáciu športu 

a fyzickej aktivity v rámci EÚ, 

 umožňovať výmenu osvedčených postupov medzi obcami na úrovni EÚ v oblastiach 

týkajúcich sa športu a pohody, 

 podporovať iniciatívy, ako napríklad športové činnosti vykonávané na úrovni obcí, 

zamerané na presadzovanie spoločných európskych hodnôt. 

 

Časť 2: 

 vytvárať partnerstvá s inými obcami v EÚ v oblastiach týkajúcich sa športu, zdravia 

a pohody, 

 umožňovať medzi obcami na úrovni EÚ tok výmeny informácií o športových iniciatívach, 
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 zapájať občanov na miestnej úrovni a zvyšovať ich informovanosť o spoločných 

európskych hodnotách presadzovaných prostredníctvom iniciatív ako sú športové 

aktivity. 

 

Všetky činnosti sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ.  

 

4. Obdobie realizácie 

 činnosti sa nesmú začať skôr ako 1. januára 2019 alebo neskôr ako 31. marca 2019; 

 činnosti sa majú ukončiť najneskôr do 31. decembra 2020. 

Minimálna dĺžka trvania projektov je 6 mesiacov. 

Žiadosti týkajúce sa projektov s kratším alebo dlhším trvaním, než je stanovené v tejto výzve na 

predloženie návrhov, nebudú akceptované. 

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky. 

 

5. Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

Oprávnené žiadosti/projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií: 

Časť 1: Grant na budovanie kapacít 

 Relevantnosť projektu (kritérium 1) (najviac 40 bodov): V prípade kritéria 1 je 

minimálna hranica 24 bodov zo 40. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú 

zamietnuté. 

V rámci kritéria 1 sa návrhy budú posudzovať na základe toho, do akej miery: 

 prispievajú k plneniu osobitných cieľov stanovených v oddiele 1 a sú v súlade 

s politikami EÚ v oblasti športu, 

 je ich vykonávanie založené na relevantnej a konkrétnej identifikácii potrieb organizácie 

v oblasti budovania kapacít, 

 sú samotné organizácie založené na zásadách dobrej správy vecí verejných a môžu túto 

skutočnosť preukázať, najmä v súvislosti s ich vnútornými pravidlami. 

 Kvalita (kritérium 2) (najviac 40 bodov): V prípade kritéria 2 je minimálna hranica 

24 bodov zo 40. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú zamietnuté. 

V rámci kritéria 2 sa návrhy budú posudzovať na základe kvality celkovej koncepcie 

navrhovaných činností a metodiky použitej na ich vykonávanie. Do úvahy sa budú brať 

tieto aspekty: 

 počet účastníkov, ktorí sú zapojení do činností projektu a majú z nich prospech, 
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 nákladová efektívnosť (miera nákladovej efektívnosti projektu a primeranosti zdrojov 

pridelených na jednotlivé činnosti), 

 udržateľnosť navrhovaných činností (miera vykonávania činností aj po ukončení 

projektu), 

 súlad medzi cieľmi projektu, metodikou, činnosťami a navrhovaným rozpočtom, 

 kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky. 

 

 Riadenie projektu (kritérium 3) (najviac 20 bodov): V prípade kritéria 3 je 

minimálna hranica 12 bodov z 20. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú 

zamietnuté. 

V rámci kritéria 3 sa návrhy budú posudzovať na základe toho, do akej miery žiadatelia 

preukážu schopnosť organizovať, koordinovať a realizovať jednotlivé prvky 

navrhovaných činností. Do úvahy sa budú brať tieto aspekty: 

 

 celková kvalita projektového tímu, 

 predpokladané riziká a opatrenia na ich zmierňovanie, 

 primeranosť a kvalita opatrení zameraných na spoločné využívanie výsledkov projektu 

externými organizáciami a širokou verejnosťou. 

 

Oprávneným žiadostiam sa pridelí príslušný počet bodov z maximálneho počtu 100 na základe 

splnenia kritérií uvedených v predchádzajúcom texte. Žiadosti, ktoré nedosiahnu minimálnu 

hranicu v rámci uvedených kritérií, budú zamietnuté. 

Okrem toho sa pri spoločnom vyhodnotení všetkých troch kritérií uplatní minimálna 

hranica 70 bodov. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto minimálnu hranicu, budú takisto zamietnuté. 

Časť 2: Grant na vytváranie sietí 

Oprávnené žiadosti/projekty sa budú posudzovať na základe týchto kritérií: 

  Relevantnosť projektu (kritérium 1) (najviac 40 bodov): V prípade kritéria 1 je 

minimálna hranica 24 bodov zo 40. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú 

zamietnuté. 

V rámci kritéria 1 sa návrhy budú posudzovať na základe toho, do akej miery: 

 prispievajú k plneniu osobitných cieľov stanovených v oddiele 1, najmä pokiaľ ide 

o kontakty vytvorené medzi jednotlivými obcami na úrovni EÚ, a sú v súlade s politikami 

EÚ v oblasti športu, 

 sú ciele návrhu jasne stanovené, realistické a riešia relevantné otázky pre občanov na 

miestnej úrovni v rôznych častiach EÚ, 
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 Kvalita (kritérium 2) (najviac 40 bodov): V prípade kritéria 2 je minimálna hranica 

24 bodov zo 40. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú zamietnuté. 

V rámci kritéria 2 sa návrhy budú posudzovať na základe kvality celkovej koncepcie 

navrhovaných činností a metodiky použitej na ich vykonávanie. Do úvahy sa budú brať 

tieto aspekty: 

 počet účastníkov, ktorí sú zapojení do činností projektu a majú z nich prospech, 

 počet a kvalita kontaktov medzi obcami na úrovni EÚ, 

 nákladová efektívnosť (miera nákladovej efektívnosti projektu a primeranosti zdrojov 

pridelených na jednotlivé činnosti), 

 udržateľnosť navrhovaných činností (miera vykonávania činností aj po ukončení 

projektu), 

 súlad medzi cieľmi projektu, metodikou, činnosťami a navrhovaným rozpočtom, 

 kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky. 

 

 Riadenie projektu (kritérium 3) (najviac 20 bodov): V prípade kritéria 3 je 

minimálna hranica 12 bodov z 20. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú 

zamietnuté. 

V rámci kritéria 3 sa návrhy budú posudzovať na základe toho, do akej miery žiadatelia 

preukážu schopnosť organizovať, koordinovať a realizovať jednotlivé prvky 

navrhovaných činností. Do úvahy sa budú brať tieto aspekty: 

 

 celková kvalita projektového tímu, 

 predpokladané riziká a opatrenia na ich zmierňovanie, 

 primeranosť a kvalita opatrení zameraných na spoločné využívanie výsledkov projektu 

externými organizáciami a širokou verejnosťou. 

 

Oprávneným žiadostiam sa pridelí príslušný počet bodov z maximálneho počtu 100 na základe 

splnenia kritérií uvedených v predchádzajúcom texte. Žiadosti, ktoré nedosiahnu minimálnu 

hranicu v rámci uvedených kritérií, budú zamietnuté. 

Okrem toho sa pri spoločnom vyhodnotení všetkých troch kritérií uplatní minimálna 

hranica 70 bodov. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto minimálnu hranicu, budú takisto zamietnuté. 

 

6. Disponibilný rozpočet 

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie projektov, sa odhaduje na 

1 000 000 EUR.  

Grant EÚ je obmedzený na maximálnu mieru spolufinancovania vo výške 80 % oprávnených 
nákladov. Rozpočtové prostriedky na nasledujúce roky sa potvrdia neskôr. 
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Maximálna suma, ktorá sa poskytne v rámci časti 1, je 300 000 EUR. Maximálna suma na 

grant v rámci časti 1 bude 300 000 EUR. Komisia plánuje financovať približne 1 projekt. 

Maximálna suma, ktorá sa poskytne v rámci časti 2, je 700 000 EUR. Maximálna suma na 

grant v rámci časti 2 bude 230 000 EUR. Komisia plánuje financovať približne 3 alebo 

4 projekty. 

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky. 

 

7. Termín na predloženie žiadostí: 

Žiadosti o grant musia byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov EÚ s použitím elektronického 

formulára, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke výzvy na predkladanie návrhov. 

Riadne vyplnený formulár žiadosti sa musí predložiť do 26. júla 2018 (do 12.00 hod. bruselského času). 

Žiadosti zaslané v papierovej podobe, faxom, e-mailom, na USB kľúči alebo iným spôsobom nebudú 

akceptované. 

8. Doplňujúce informácie 

V prípade otázok napíšte email na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

