
1 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/S07/2020 

Mobilitási és csereprogramok a sport területén 

Ez a pályázati felhívás a „Mobilitási és csereprogramok a sport területén” elnevezésű előkészítő 

intézkedésnek az oktatás, a sport és a kultúra területéhez tartozó kísérleti projektek és 

előkészítő intézkedések végrehajtására vonatkozó 2019. évi munkaprogram elfogadásáról 

szóló, 2020. március 4-i C(2020) 1194 bizottsági határozattal összhangban történő 

végrehajtására szolgál. 

A sport erősíti a közösséghez tartozás érzését a társadalom legkiszolgáltatottabb tagjaiban és 

polgári szerepvállalásra ösztönzi őket. Hozzájárulhat az egyre nagyobb számban jelen lévő 

migráns népesség integrációjához, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez, a generációk 

közötti szolidaritás és a nemek közötti esélyegyenlőség fokozásához. Más szóval a sport fontos 

szerepet játszik a társadalmi kohézió és a befogadó közösségek létrehozásában.  

Nemzetközi szinten a sport nagyszerű eszköze annak is, hogy az emberek találkozzanak és 

személyes kapcsolatokat létesítsenek egymással. Az Unión belül, illetve annak határain kívül 

helyi szinten megvalósuló együttműködések, partnerségek és csereprogramok új készségek 

fejlesztésére szolgálhatnak és pozitív társadalmi változásokat eredményezhetnek. Ezenfelül a 

sporttal különféle szinteken foglalkozó szervezetek természetükből fakadóan nyitottak a 

nemzetközi együttműködésre is.  

Ez az előkészítő intézkedés azáltal igyekszik hozzájárulni a sportszervezetek fejlesztéséhez, 

hogy munkatársaiknak tanulási célú mobilitási lehetőségeket kínál. A csereprogramok, valamint 

az eszmecserék és tapasztalatcserék az egyének, szervezeteik és a sport egészének a javát 

szolgálják. 

1. Célok 

A pályázat általános célja, hogy lehetőséget nyújtson a sporttal kapcsolatos szervezetek 

munkatársainak (a sportolók környezetébe tartozó személyeknek), hogy tanulási célú 

mobilitásban vegyenek részt, azaz új képességekre, képesítésekre és készségekre 

tegyenek szert azáltal, hogy egy bizonyos időt külföldön töltenek (az Európai Unión belül 

vagy kívül). A tanulási célú mobilitás olyan humántőke-beruházásnak tekinthető, amellyel 

növelhető a sporttal foglalkozó szervezetek kapacitása.  

A tanulási célú mobilitási lehetőség célközönsége: 

 a versenysportban érintett szervezeteknél dolgozó edzők és egyéb munkatársak 

(ideértve az önkénteseket is); 

 a szabadidősportban érintett szervezeteknél dolgozó edzők és egyéb munkatársak 
(ideértve az önkénteseket is). 

 

A projekt két jelentős területen kíván hatást gyakorolni: 

 javítani szándékozik a szervezetek munkatársainak tudását és ismereteit; 
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 fejleszteni kívánja a tanulási célú mobilitással kapcsolatos nemzetközi együttműködést a 

sport terén. 

 

A projekt várható eredményei a következők: 

 Rendszeres csereprogramok sportszakemberek számára 

 Az edzők és sportszakemberek európai hálózatainak létrehozása 

 

A pályázat konkrét célja a tanulást elősegítő mobilitási lehetőségek és csereprogramok 

előmozdítása a sport nemzetközi dimenziójának erősítésével.  

A sport nemzetközi dimenziójának erősítéséhez az együttműködésben legalább 3, különböző 

uniós tagállamban székhellyel rendelkező szervezetnek kell részt vennie (a pályázó szervezet 

mellett 2 másik szervezetnek, melyek székhelye más és más uniós tagállamban található), és 

legalább egy olyan szervezetnek, amelyik az alábbi régiók egyikében rendelkezik székhellyel: 

Nyugat-Balkán, a keleti partnerség térsége, Ázsia, Latin-Amerika és Afrika.  

A pályázó szervezetnek az Európai Unió valamelyik tagállamában kell székhellyel rendelkeznie.   

A program öt különböző részből tevődik majd össze: 

1. rész: Együttműködés a Nyugat-Balkánnal 

2. rész: Együttműködés a keleti partnerséggel 

3. rész: Együttműködés Ázsiával 

4. rész: Együttműködés Latin-Amerikával 

5. rész: Együttműködés Afrikával 

 

2. Támogathatósági feltételek 

A támogathatóság feltételeként a pályázóknak minden programrész esetében meg kell felelniük 

az alábbi feltételeknek: 

 olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezet, amely aktív szerepet 

vállal a sport és a testmozgás területén, valamint sporttal és testmozgással kapcsolatos 

tevékenységeket szervez;  

 székhelye valamely uniós tagállamban van bejegyezve. 

 

3. Támogatható tevékenységek 

A pályázóknak kifejezetten olyan tevékenységeket kell javasolniuk, amelyek előmozdítják az 

edzők és a sportszervezetek más munkatársainak (köztük az önkénteseknek) a mobilitását az 

alábbi tevékenységek által (a teljesség igénye nélkül készült lista): 
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 Csereprogramok edzők számára 

 Kiközvetítések  

 Képzési/tanulmányi időszakok  

 Szakmai tanulmányutak (job-shadowing) 

 

Csak azok a tevékenységek támogathatók, amelyekben legalább 3, különböző uniós 

tagállamban székhellyel rendelkező szervezet vesz részt (a pályázó szervezet 

székhelyének, illetve a 2 másik szervezet székhelyének is más-más uniós tagállamban 

kell lennie), és amelyekben legalább egy szervezet székhelye nem uniós országban – a 

Nyugat-Balkánon, a keleti partnerség térségében, Ázsiában, Latin-Amerikában vagy 

Afrikában – található.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a javasolt csereprogramokban és mobilitási 

tevékenységekben hivatásos sportolók nem vehetnek részt.  

Végrehajtási időszak 

 A tevékenységek nem kezdődhetnek meg 2021. január 1-je előtt. 

 A tevékenységeknek 2022. december 31-ig be kell fejeződniük. 

 

Az e pályázati felhívásban meghatározottnál hosszabb vagy rövidebb időszakra tervezett 

projektekre irányuló kérelmek nem fogadhatók el. 

A projektek időtartama legalább 6 hónap, de legfeljebb 24 hónap lehet. 

 

4. Odaítélési szempontok 

A pályázatok elbírálásának szempontjai a következők: 

 A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont): Az első kritérium 

esetében 40-ből minimum 20 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok elutasításra kerülnek. 

Az első kritérium kapcsán a pályázatok az alapján kerülnek elbírálásra, hogy: 

 milyen mértékben járulnak hozzá az 1. szakaszban említett általános célkitűzések 

megvalósításához (különösen a javasolt tanulási célú mobilitási lehetőségek kapcsán) 

és mennyire állnak összhangban a sport területére alkalmazandó uniós szakpolitikákkal; 

 mennyire mozdítják elő az 1. szakaszban meghatározott tevékenységek (például a 

sportszakemberek számára szervezett rendszeres csereprogramok, az edzők és 

sportszakemberek európai hálózatainak létrehozása) a várható eredményeket; 

 milyen mértékben járulnak hozzá a 1. szakaszban meghatározott konkrét 

célkitűzésekhez (a sport nemzetközi dimenziójának erősítése), különös tekintettel az 

uniós és a nem uniós partnerek között létrejövő szoros kapcsolatokra a tanulási célú 

mobilitás terén. 
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 A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont): A második kritérium 

esetében 40-ből minimum 20 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok elutasításra kerülnek. 

A második kritérium kapcsán a pályázatok az általuk javasolt tevékenységek általános 

megtervezésének minősége és a tevékenységek végrehajtására vonatkozó 

módszertanok alapján kerülnek elbírálásra. A következő szempontok vehetők 

figyelembe: 

 a projekttevékenységekben részt vevő és azok előnyét élvező személyek száma; 

 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 

 a javasolt tevékenységek fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak a 

tevékenységek a projekt befejezése után is); 

 a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt költségvetés közötti 

összhang; 

 a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága. 

 

 A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont): A harmadik kritérium 

esetében 20-ból minimum 10 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok elutasításra kerülnek. 

A harmadik kritérium kapcsán a pályázatok az alapján kerülnek elbírálásra, hogy milyen 

mértékben tudja a pályázó bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek különböző 

elemeinek megszervezésére, koordinálására és végrehajtására. A következő 

szempontok vehetők figyelembe: 

 

 a projektcsapat általános minősége; 

 a vállalt kockázatok és a kockázatcsökkentő intézkedések; 

 a projekt eredményeinek a külső szervezetek és a lakosság felé történő 

kommunikációját célzó intézkedések alkalmassága és minősége. 

 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fenti súlyozás alapján 

részesülnek pontszámban. Az egyes kritériumok fent említett küszöbértékeit el nem érő 

pályázatok elutasításra kerülnek. 

Továbbá a három kritérium esetében összesen legalább 60 pontot kell elérni. Az ezt a 

küszöbértéket el nem érő pályázatok elutasításra kerülnek. 

 

5. Rendelkezésre álló költségvetés 
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A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 1 400 000 

EUR.  

Az uniós támogatás a teljes elszámolható költség legfeljebb 80 %-ának társfinanszírozására 

korlátozódik.  

A Bizottság elviekben várhatóan 7 projektet fog támogatni – a benyújtott pályázatok 

minőségétől függően programrészenként legalább egyet. 

A támogatás kedvezményezettenkénti maximális összege 200 000 EUR. 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló 

összes pénzeszközt. 

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje 

A támogatási kérelmeket az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani a pályázati felhívás 

weboldalán elérhető elektronikus űrlap kitöltésével. 

A megfelelően kitöltött pályázati űrlapot 2020. június 11-jéig (brüsszeli idő szerint déli 12:00 

óráig) kell elküldeni. A papíralapon, faxon, e-mailben vagy egyéb módon benyújtott pályázatok 

nem fogadhatók el. 

7. Kiegészítő információk 

Kérdéseit a következő e-mail-címre küldheti:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

