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POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA – EAC/S07/2020 

Razmjena i mobilnost u sportu 

Ovim se pozivom na podnošenje prijedloga provodi pripremno djelovanje „Razmjena i mobilnost 

u sportu” u skladu s Odlukom Komisije C(2020) 1194 od 4. ožujka 2020. o donošenju godišnjeg 

programa rada za 2019. za provedbu pilot-projekata i pripremnih djelovanja u području 

obrazovanja, sporta i kulture. 

Sport jača osjećaj pripadnosti društvu kod njegovih najranjivijih članova, a ujedno potiče aktivno 

građanstvo. Može biti pomoćno sredstvo u integraciji sve brojnijeg migrantskog stanovništva, u 

borbi protiv socijalne isključenosti, u razvijanju međugeneracijske solidarnosti te u ostvarivanju 

veće rodne ravnopravnosti u društvu. Drugim riječima, sport ima važnu ulogu u socijalnoj 

koheziji i izgradnji uključivih zajednica.  

Na međunarodnoj razini sport je i moćan alat za zbližavanje ljudi te za uspostavljanje 

međusobnih kontakata. Suradnja, partnerstvo i razmjena na lokalnoj razini u EU-u i šire mogu 

pridonijeti razvoju novih vještina, a mogu i pokrenuti pozitivne društvene promjene. Osim toga, 

sportske organizacije na svim razinama po svojoj su prirodi otvorene za međunarodnu suradnju.  

Cilj je ovog pripremnog djelovanja pridonijeti razvoju sportskih organizacija podupiranjem 

mobilnosti njihova osoblja u svrhu učenja. Razmjena ljudi, ideja i dobre prakse može biti korisna 

za pojedince, njihove organizacije i sport općenito. 

1. Ciljevi 

Opći je cilj ovog djelovanja omogućiti osoblju sportskih organizacija (pomoćno sportsko 

osoblje) da u okviru mobilnosti u svrhu učenja poboljšaju svoje kompetencije i 

kvalifikacije te steknu nove vještine provođenjem određenog razdoblja u inozemstvu 

(unutar i izvan EU-a). Mobilnost u svrhu učenja trebala bi se smatrati ulaganjem u ljudski kapital 

i doprinosom razvoju kapaciteta različitih sportskih organizacija.  

U tom bi smislu mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja trebale biti namijenjene: 

 trenerima i drugom „osoblju” sportskih organizacija (uključujući volontere) u 

profesionalnom sportu, 

 trenerima i drugom „osoblju” sportskih organizacija (uključujući volontere) u amaterskom 
sportu. 

 

Namjera je postići rezultate u dva glavna područja: 

 povećanje znanja i iskustva sportskog osoblja, 

 razvijanje međunarodne suradnje u području mobilnosti u svrhu učenja u sportu. 

 

Očekivani ishodi obuhvaćaju: 
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 programe redovite razmjene za sportsko osoblje, 

 uspostavu europskih mreža trenera i sportskog osoblja. 

 

Poseban je cilj ovog djelovanja poduprijeti mobilnost u svrhu učenja i programe 

razmjene te promicati međunarodnu dimenziju sporta.  

Međunarodna dimenzija sporta trebala bi se razvijati u obliku suradnje najmanje triju 

organizacija sa sjedištem u trima različitim državama članicama EU-a (organizacija koja podnosi 

prijavu i još dvije organizacije sa sjedištem u različitim državama članicama EU-a) te najmanje 

jedne organizacije sa sjedištem u jednoj od sljedećih regija: zapadnom Balkanu, Istočnom 

partnerstvu, Aziji, Latinskoj Americi i Africi.  

Organizacija koja podnosi prijavu mora imati sjedište u jednoj od država članica EU-a.   

Stoga će djelovanje biti podijeljeno u pet različitih grupa: 

Grupa 1: suradnja sa zemljama zapadnog Balkana 

Grupa 2: suradnja sa zemljama Istočnog partnerstva 

Grupa 3: suradnja sa zemljama Azije 

Grupa 4: suradnja sa zemljama Latinske Amerike 

Grupa 5: suradnja sa zemljama Afrike 

 

2. Kriteriji prihvatljivosti 

Da bi projekti bili prihvatljivi, podnositelji prijave iz svih grupa moraju ispunjavati sljedeće 

kriterije: 

 biti javna ili privatna organizacija s pravnom osobnošću koja djeluje u području sporta i 

tjelesne aktivnosti te organizira sportske i tjelesne aktivnosti,  

 imati registrirano sjedište u jednoj od država članica EU-a. 

 

3. Prihvatljive aktivnosti 

Od podnositelja prijave prije svega se očekuje da predlože aktivnosti koje promiču mobilnost 

trenera i drugog osoblja sportskih organizacija (uključujući volontere), primjerice (popis nije 

potpun): 

 razmjene trenera, 

 stručnu praksu,  

 razdoblja osposobljavanja/studiranja,  

 praćenje/promatranje rada (engl. job shadowing). 
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Prihvatljive su samo aktivnosti koje uključuju sudionike iz najmanje triju organizacija sa 

sjedištem u trima različitim državama članicama EU-a (organizacija koja podnosi prijavu i 

još dvije organizacije sa sjedištem u različitim državama članicama EU-a) te najmanje 

jedne organizacije sa sjedištem u zemlji zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva, Azije, 

Latinske Amerike ili Afrike.  

Potencijalnim podnositeljima prijava napominjemo da u predloženim aktivnostima 

razmjene i mobilnosti ne bi trebali sudjelovati sportaši.  

Razdoblje provedbe: 

 aktivnosti ne smiju početi prije 1. siječnja 2021., 

 aktivnosti moraju završiti do 31. prosinca 2022. 

 

Prijave projekata za koje je predviđeno da traju dulje ili kraće od razdoblja navedenog u ovom 

pozivu na podnošenje prijedloga neće biti prihvaćene. 

Projekti mogu trajati najmanje 6 mjeseci, a najviše 24 mjeseca. 

 

4. Kriteriji za dodjelu 

Prihvatljive prijave ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija: 

 Relevantnost projekta (1. kriterij) (najviše 40 bodova): minimalni prag za 1. kriterij 

je 20 od ukupno 40 bodova. Prijave koje ne dosegnu taj prag bit će odbijene. 

Na temelju 1. kriterija prijedlozi će se ocjenjivati prema tome koliko: 

 pridonose općem cilju djelovanja iz 1. odjeljka, posebice u pogledu predloženih 

mogućnosti mobilnosti u svrhu učenja, te koliko su usklađeni s politikama EU-a u 

području sporta, 

 pridonose očekivanim ishodima djelovanja iz 1. odjeljka (tj. programu redovite razmjene 

za sportsko osoblje te uspostavi europskih mreža trenera i sportskog osoblja), 

 pridonose posebnom cilju iz 1. odjeljka (promicanju međunarodne dimenzije sporta), 

posebice uspostavljanju čvrstih veza između partnera iz EU-a i trećih zemalja u 

područjima povezanima s mobilnošću u svrhu učenja. 

 

 Kvaliteta (2. kriterij) (najviše 40 bodova): minimalni prag za 2. kriterij je 20 od 

ukupno 40 bodova. Prijave koje ne dosegnu taj prag bit će odbijene. 

Prema 2. kriteriju prijedlozi će se ocjenjivati na temelju kvalitete cjelokupne koncepcije 

predloženih aktivnosti i na temelju metodologije odabrane za njihovu provedbu. U obzir 

će se uzeti sljedeći aspekti: 

 broj sudionika koji sudjeluju u projektnim aktivnostima i od njih imaju koristi, 
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 troškovna učinkovitost (u kojoj je mjeri projekt troškovno učinkovit, a za svaku aktivnost 

dodijeljeni odgovarajući resursi) 

 održivost predloženih aktivnosti (u kojoj će se mjeri aktivnosti provoditi i nakon završetka 

projekta), 

 koherentnost između ciljeva projekta, metodologije, aktivnosti i predloženog proračuna, 

 kvaliteta i izvedivost predložene metodologije. 

 

 Upravljanje projektom (3. kriterij) (najviše 20 bodova): minimalni prag za 3. kriterij 

je 10 od ukupno 20 bodova. Prijave koje ne dosegnu taj prag bit će odbijene. 

Na temelju 3. kriterija prijedlozi će se ocjenjivati prema tome koliko podnositelji prijave 

pokazuju sposobnost organizacije, koordinacije i provedbe različitih aspekata 

predloženih aktivnosti. U obzir će se uzeti sljedeći aspekti: 

 

 ukupna kvaliteta projektnog tima, 

 predviđeni rizici i mjere za njihovo ublažavanje, 

 prikladnost i kvaliteta mjera za prenošenje ishoda projekta vanjskim organizacijama i 

općoj javnosti. 

 

Prihvatljivim prijavama dodijelit će se najviše 100 bodova na temelju navedenih pondera. Prijave 

koje ne dosegnu prag za koji od navedenih kriterija bit će odbijene. 

Osim toga, za sva tri kriterija za dodjelu zajedno određen je minimalni prag od 60 bodova. 

Prijave koje ne dosegnu taj prag također će biti odbijene. 

 

5. Raspoloživa proračunska sredstva 

Za sufinanciranje projekata u okviru ovog poziva na podnošenje prijedloga predviđeno je 

1 400 000 EUR.  

Bespovratnim sredstvima EU-a sufinancira se najviše 80 % prihvatljivih troškova.  

Predviđa se da će se financirati otprilike sedam projekata (u načelu i ovisno o kvaliteti najmanje 

jedan u svakoj grupi). 

Bespovratna sredstva iznosit će najviše 200 000 EUR po projektu. 

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva. 

 

6. Rok za podnošenje prijava 

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava moraju biti sastavljeni na jednom od službenih jezika 

EU-a na elektroničkom obrascu dostupnom na internetskoj stranici poziva na podnošenje 

prijedloga. 
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Propisno ispunjen obrazac za prijavu mora se poslati do 11. lipnja 2020., do 12 sati (podne) 

prema briselskom vremenu. Prijave poslane u papirnatom obliku, telefaksom, elektroničkom 

poštom ili na drugi način neće biti prihvaćene. 

7. Dodatne informacije 

Ako imate pitanja, obratite se na adresu:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

