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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG EAC/S14/2018 

Främjande av EU:s värden genom idrottsinitiativ på kommunal nivå 

Syftet med denna inbjudan är att genomföra den förberedande åtgärden Främjande av 

europeiska värderingar genom idrottsinitiativ på kommunal nivå, i enlighet med kommissionens 

beslut C(2018)1602/1 av den 21 mars 2018 om antagandet av det årliga arbetsprogrammet för 

2018 om genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder inom utbildning, idrott och 

kultur. 

Syftet med denna förberedande åtgärd är att stödja organisationer som främjar lokala 

idrottsinitiativ med målet att sprida idrottens positiva värden. 

Europeiska unionen grundas på medlemsstaternas gemensamma värden. Enligt artikel 2 i 

fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska unionen bygga på värdena respekt för 

människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga 

rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. I detta sammanhang finns 

det ett behov av mer sammanhållna och inkluderande samhällen inom EU för att göra det 

möjligt för medborgarna att aktivt delta i det demokratiska livet. Genom att tillhandahålla en 

känsla av tillhörighet och ett starkt engagemang för de principer och traditioner som utgör 

grundpelarna i öppna samhällen, kan idrott vara ett effektivt verktyg för att främja gemensamma 

värden. 

I detta perspektiv bidrar organisationer som uppmuntrar och stöder europeiska städer att 

investera i främjandet av idrott och fysisk aktivitet inte enbart till den lokala befolkningens hälsa 

och välfärd, utan även till att främja gemensamma europeiska värden bland medborgarna. 

Dessa organisationer hjälper kommuner i hela Europa att öka det antal personer som utövar 

idrott och fysisk aktivitet, att integrera grupper, att främja idrottsinvesteringar och att bygga broar 

till andra sektorer såsom utbildning, hälsa, sociala frågor och turism.  

Stödet till organisationer vars syfte är att främja idrott och fysisk aktivitet på kommunal nivå 

behöver utvecklas, särskilt inom ramen för den europeiska idrottshuvudstaden och 

idrottsstäderna eftersom deras verksamhet medför fördelar för alla medborgare. Det finns ett 

stort intresse i samhället när det gäller att stödja organisationer som arbetar aktivt året runt på 

detta område med avseende på kapacitetsuppbyggnad, nätverksarbete och kapacitet att 

utveckla konkreta projekt på lokal nivå. Detta stöd kan se ut på olika sätt. De bidrar alla till att 

främja idrottens positiva värden. 

Den rättsliga grunden för denna inbjudan att lämna förslag är följande: Förberedande åtgärd 

enligt artikel 54.2 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av 

den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av 

rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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1. Mål – Temaområden – Prioriteringar – Resultat 

Denna förberedande åtgärd kommer att genomföras i följande två delar: 

 Det allmänna målet med del 1 är att uppmuntra kapacitetsuppbyggnad för att 

stödja organisationer som främjar gemensamma värden genom idrottsutveckling 

på kommunal nivå över hela EU. 

 

 Det allmänna målet med del 2 är att stödja inrättandet av nätverkskontakter och 

verksamhet för ömsesidigt utbyte av information mellan kommuner inom områden 

med anknytning till idrott.  

 

Följande resultat förväntas: 

Del 1: kapacitetsuppbyggande åtgärder 

 Stödja organisationer som främjar gemensamma värden genom utveckling av idrott och 

fysisk aktivitet på kommunal nivå över hela EU.  

 Hjälpa organisationer som främjar idrott på kommunal nivå att bli ekonomiskt hållbara, 

på grundval av de principer om god förvaltning som främjas av internationella 

organisationer och Europeiska kommissionen. 

 Uppmuntra organisationer att utveckla en EU-strategi med syfte att främja idrott och 

fysisk aktivitet på lokal eller kommunal nivå. 

 Synliggöra insatser på kommunal nivå för att uppmuntra idrott och fysisk aktivitet. 

 

Del 2: åtgärder för att upprätta nätverk 

 Uppmuntra etablering av kontakter mellan städer och kommuner på EU-nivå i fråga om 

främjande av idrott och fysisk aktivitet. 

 Stödja spridningen av god praxis och initiativ på lokal och kommunal nivå i hela EU. 

 Främja idrott för alla och bidra till främjandet av gemensamma värden såsom anges i 

artikel 2 i fördraget. 

 Öka medvetenheten om strategier som antagits av lokala myndigheter och som har 

positiva effekter på invånarnas välbefinnande genom utövandet av idrott och fysisk 

aktivitet, inbegripet inom ramen för den europeiska idrottsveckan och kampanjen 

#BeActive. 
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2. Urvalskriterier 

Vi kan bara beakta ansökningar från juridiska personer som är etablerade i EU-länder. 

För brittiska sökande gäller följande: Urvalskriterierna måste vara uppfyllda under hela 

bidragsperioden. Om Förenade kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett 

sådant avtal med EU som garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade 

kommer finansieringen från EU att upphöra (även om du fortsätter att delta, om möjligt), och du 

kan även bli tvungen att lämna projektet på grundval av artikel II.17.2 i bidragsavtalet. 

För att projekten ska vara berättigade till stöd måste de dessutom läggas fram av 

sökande som uppfyller följande kriterier: 

 

För del 1: 

 Sökanden måste vara en offentlig eller privat organisation med rättskapacitet som är 

aktiv inom området idrott och fysisk aktivitet och anordnar idrottsverksamhet och fysiska 

aktiviteter.  

 Sökanden måste ha sitt säte i ett av de 28 EU-länderna.  

Exempel (icke uttömmande förteckning): 

 Ideell organisation (privat eller offentlig). 

 Offentliga myndigheter (på nationell, regional och lokal nivå). 

 Internationella organisationer. 

 Idrottsföreningar. 

 Universitet. 

 Läroanstalter. 

 Företag. 

 

För del 2: 

 Sökanden måste vara ett offentligt organ som verkar på lokal eller kommunal nivå i en 

av de 28 EU-länderna. 

Exempel (icke uttömmande förteckning): 

 Städer/kommuner. 

 Lokala/regional myndigheter på andra nivåer. 

 Förbund/sammanslutningar av lokala myndigheter. 

 Ideella organisationer som representerar lokala myndigheter. 

 

Fysiska personer får inte ansöka om stöd inom ramen för denna inbjudan. 

  



4 

 

För att det ska vara möjligt att bedöma sökandenas stödberättigande ska följande dokument 

lämnas in: 

 Privat organ: utdrag ur officiell tidning, kopia av bolagsordningen, utdrag från handels- 

eller yrkesregister, intyg om momsskyldighet (om registreringsnumret i handelsregistret 

och momsregistreringsnumret är identiska, vilket är fallet i vissa länder, krävs endast en 

av dessa handlingar). 

 Offentligt organ: kopia av resolutionen eller beslutet om det offentliga företagets 

bildande eller annan officiell handling som avser det offentligrättsliga organets bildande. 

 

3. Stödberättigande verksamheter 

Endast verksamhet som anordnas i syfte att nå ett av de mål som anges i avsnitt 1 kan beaktas.  

Dessutom gäller följande:  

För del 1 krävs att organisationerna utövar verksamhet i minst tio kommuner som är 

belägna i olika EU-länder. De aktuella kommunerna ska specificeras i 

ansökningsformuläret. 

 

För del 2 ska de sökande offentliga organen ha upprättat kontakter med minst nio 

offentliga organ (dvs. städer/kommuner, lokala/regionala offentliga myndigheter, 

förbund/sammanslutningar av lokala myndigheter, eller ideella organisationer som 

representerar lokala myndigheter). Det sökande offentliga organet och de offentliga 

partnerorganen måste vara etablerade i minst tre olika EU-länder. De aktuella organen 

ska specificeras i ansökningsformuläret. 

 

Exempel på verksamhet (icke uttömmande förteckning): 

Del 1: 

 Vidta kapacitetsuppbyggande åtgärder för att förbättra de sökande organisationernas 

förvaltning och självförsörjning. 

 Främja/synliggöra insatser på kommunal nivå för att främja idrott och fysisk aktivitet i 

hela EU. 

 Underlätta delning av god praxis mellan kommuner på EU-nivå inom områden med 

anknytning till idrott och välbefinnande. 

 Stödja initiativ såsom idrottsverksamhet som genomförs på kommunal nivå i syfte att 

främja gemensamma europeiska värden. 

 

Del 2: 

 Upprätta partnerskap med andra kommuner i EU inom områden med anknytning till 

idrott, hälsa och välbefinnande. 
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 Underlätta utbytet av information mellan kommuner på EU-nivå vad gäller idrottsinitiativ. 

 Involvera och öka medvetenheten bland medborgarna på lokal nivå när det gäller 

gemensamma europeiska värden som främjas genom initiativ såsom idrottsverksamhet. 

 

All verksamhet måste äga rum i EU-länderna.  

 

4. Genomförandeperiod 

 Verksamheterna får inte börja före den 1 januari 2019 eller senare än den 31 mars 2019. 

 Verksamheterna ska avslutas senast den 31 december 2020. 

Projekten ska pågå i minst sex månader. 

Ansökningar för projekt som planerats för en kortare eller längre period än den som anges i den 

här ansökningsomgången kommer inte att godtas. 

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel. 

 

5. Tilldelningskriterier 

Giltiga ansökningar/projekt kommer att utvärderas enligt följande kriterier: 

Del 1: Bidrag för kapacitetsuppbyggnad 

 Relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng): Ansökningarna måste få minst 24 poäng 

av 40 för kriterium 1. Ansökningar som inte uppfyller detta poängkrav kommer att 

avslås. 

Under kriterium 1 kommer förslagen att bedömas mot bakgrund av i vilken utsträckning 

 de bidrar till de särskilda mål som definieras i avsnitt 1 och överensstämmer med EU:s 

politik inom idrottsområdet, 

 de genomförs genom relevant och konkret identifiering av organisationens behov vad 

gäller kapacitetsuppbyggnad, 

 organisationerna själva grundas på principerna om god förvaltning och kan visa detta, 

särskilt vad gäller deras interna bestämmelser. 

 Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng): Ansökningarna måste få minst 24 poäng av 

40 för kriterium 2. Ansökningar som inte uppfyller detta poängkrav kommer att 

avslås. 

Under kriterium 2 kommer förslagen att bedömas mot bakgrund av kvaliteten på den 

övergripande utformningen av de föreslagna verksamheterna och den metod som 

används för att genomföra dem. Härvid ska följande aspekter beaktas: 
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 Antalet deltagare som medverkar i och drar nytta av projektverksamheten. 

 Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om lämpliga resurser anslås 

till varje verksamhet). 

 Hållbarhet (i vilken utsträckning de föreslagna verksamheterna kommer att fortsätta 

även efter projektets slut). 

 Överensstämmelse mellan projektets mål, metod, verksamhet och budget. 

 Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet. 

 

 Förvaltning (kriterium 3) (högst 20 poäng): Ansökningarna måste få minst 12 

poäng av 20 för kriterium 3. Ansökningar som inte uppfyller detta poängkrav 

kommer att avslås. 

Under kriterium 3 kommer förslagen att bedömas mot bakgrund av i vilken utsträckning 

de sökande kan dokumentera sin förmåga att organisera, samordna och genomföra de 

olika aspekterna av de föreslagna verksamheterna. Härvid ska följande aspekter 

beaktas: 

 

 Projektgruppens sammantagna kvalitet. 

 De möjliga riskerna och åtgärder för att avhjälpa dem. 

 Lämpligheten hos och kvaliteten på de åtgärder som vidtas i syfte att sprida 

projektresultaten till externa organisationer och allmänheten. 

 

Ansökningarna kommer att få poäng (av totalt 100) på grundval av ovanstående viktning. 

Ansökningar som inte uppfyller poängkraven för något av de kriterier som anges ovan kommer 

att avslås. 

Dessutom måste ansökningarna få minst 70 poäng för de tre kriterierna tillsammans. 

Ansökningar som inte uppfyller detta poängkrav kommer att avslås. 

Del 2: Bidrag för upprättande av nätverk 

Giltiga ansökningar/projekt kommer att utvärderas enligt följande kriterier: 

  Relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng): Ansökningarna måste få minst 24 poäng 

av 40 för kriterium 1. Ansökningar som inte uppfyller detta poängkrav kommer att 

avslås. 

Under kriterium 1 kommer förslagen att bedömas mot bakgrund av i vilken utsträckning 

 de bidrar till de särskilda mål som definieras i avsnitt 1, särskilt vad gäller skapade 

kontakter mellan olika kommuner på EU-nivå, och överensstämmer med EU:s politik 

inom idrottsområdet, 

 förslagets mål är tydligt definierade, realistiska och avser frågor som är relevanta för 

medborgare på lokal nivå i olika delar av EU. 
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 Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng): Ansökningarna måste få minst 24 poäng av 

40 för kriterium 2. Ansökningar som inte uppfyller detta poängkrav kommer att 

avslås. 

Under kriterium 2 kommer förslagen att bedömas mot bakgrund av kvaliteten på den 

övergripande utformningen av de föreslagna verksamheterna och den metod som 

används för att genomföra dem. Härvid ska följande aspekter beaktas: 

 Antalet deltagare som medverkar i och drar nytta av projektverksamheten. 

 Antalet och kvaliteten på de kontakter som upprättas mellan kommuner på EU-nivå. 

 Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om lämpliga resurser anslås 

för varje verksamhet). 

 Hållbarhet (i vilken utsträckning de föreslagna verksamheterna kommer att fortsätta 

även efter projektets slut). 

 Överensstämmelse mellan projektets mål, metod, verksamhet och budget. 

 Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet. 

 

 Förvaltning (kriterium 3) (högst 20 poäng): Ansökningarna måste få minst 12 

poäng av 20 för kriterium 3. Ansökningar som inte uppfyller detta poängkrav 

kommer att avslås. 

Under kriterium 3 kommer förslagen att bedömas mot bakgrund av i vilken utsträckning 

de sökande kan dokumentera sin förmåga att organisera, samordna och genomföra de 

olika aspekterna av de föreslagna verksamheterna. Härvid ska följande aspekter 

beaktas: 

 

 Projektgruppens sammantagna kvalitet. 

 De möjliga riskerna och åtgärder för att avhjälpa dem. 

 Lämpligheten hos och kvaliteten på de åtgärder som vidtas i syfte att sprida 

projektresultaten till externa organisationer och allmänheten. 

 

Ansökningarna kommer att få poäng (av totalt 100) på grundval av ovanstående viktning. 

Ansökningar som inte uppfyller poängkraven för något av de kriterier som anges ovan kommer 

att avslås. 

Dessutom måste ansökningarna få minst 70 poäng för de tre kriterierna tillsammans. 

Ansökningar som inte uppfyller detta poängkrav kommer att avslås. 

 

6. Budget 

Den totala budgeten för medfinansiering av projekt beräknas uppgå till 1 000 000 euro.  



8 

 

EU-stödet är begränsat till medfinansiering på högst 80 % av de stödberättigande kostnaderna. 
Anslagen för de efterföljande åren kommer att bekräftas i ett senare skede. 

Det högsta belopp som ska tilldelas inom del 1 är 300 000 euro. Det högsta beloppet per 

bidrag inom del 1 är 300 000 euro. Kommissionen räknar med att finansiera ungefär ett 

projekt. 

Det högsta belopp som ska tilldelas inom del 2 är 700 000 euro. Det högsta beloppet per 

bidrag inom del 2 är 230 000 euro. Kommissionen räknar med att finansiera omkring tre eller 

fyra projekt. 

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel. 

 

7. Sista ansökningsdag 

Den särskilda elektroniska ansökningsblanketten ska fyllas i på ett av de officiella EU-språken. 

Blanketten finns på webbplatsen för inbjudan att lämna förslag. 

Ansökan ska skickas in senast den 26 juli 2018 (kl. 12:00 svensk tid). 

Ansökningar som skickas in på papper, per e-post eller fax, på ett USB-minne eller på något 

annat sätt kommer inte att godtas. 

8. Ytterligare information 

Om du har frågor kan du kontakta EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

