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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S09/2020 

Масови спортни програми и инфраструктурни иновации 

Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителното 

действие за изпълнението на масови спортни програми и инфраструктурни иновации в 

съответствие с Решение C(2020) 1194 на Комисията от 4 март 2020 г. относно приемането 

на годишната работна програма за 2020 г. за изпълнението на пилотни проекти и 

подготвителни действия в областта на образованието, спорта и културата1. 

Практикуването на спорт и физическата активност в Европа традиционно се осъществяват 

в рамките на спортните клубове и организации. Тези традиционни структури организират 

практикуването на спорт в съответствие с устойчиви правила („правилата на играта“). В 

много случаи средата, в която се организира практикуването на спорт, като цяло са 

големите и скъпи спортни съоръжения. 

В днешно време обаче индивидуалните нужди и предпочитания по отношение на спорта 

търпят бързо развитие. Данните относно участието в спорт и физическа активност сочат, че е 

налице нарастващо несъответствие между предлагането на спорт чрез традиционните 

спортни организации и търсенето от страна на хората. За да привлекат нови поколения, 

спортните федерации, организации и клубове следва да подобрят предлагането с помощта 

на креативност, новаторство и нови форми на практикуване на спорт. 

Те могат да обмислят възможността за работа в две посоки. На първо място, те могат да 

разгледат възможността за разширяване на предлагането, като го направят по-

разнообразно и неформално и го отворят за нови участници, като в същото време 

способстват демократизацията и интеграцията. На второ място, те биха могли да 

използват и да насърчават лека и гъвкава спортна инфраструктура, даваща възможност за 

практикуване на спорт на по-разнообразни места. 

1. Цели 

Общата цел на това действие е да се даде възможност на спортните организации да 

развиват и насърчават нови форми на практикуване на спорт и физическа активност 

чрез адаптиране на инфраструктурата и/или на предлаганата гама спортни 

дейности/програми. 

                                                           
1 Годишна работна програма за 2020 г. за изпълнението на пилотни проекти и подготвителни 
действия в областта на образованието, младежта, спорта и културата  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf
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Това включва развиването на нови форми на спорт и физическа активност, 

информирането за тези дейности и ползите от тях, както и изграждането на малки 

съоръжения за любителски спорт. 

Очакваните резултати от това подготвително действие включват:  

  

 Преглед и по-добро познаване на новите форми на практикуване на спорт и 

физическа активност; 

 Дейности и инициативи за насърчаване на нови форми на практикуване на спорт и 

физическа активност, предприети от различни участници, като федерации, спортни 

организации или местни органи;  

 Изграждане на малки съоръжения за любителски спорт и приспособяване на вече 

съществуващите съоръжения; 

 По-добро интегриране на новите начини да се практикуват спорт и физическа активност 

в текущото предлагане от страна на традиционните спортни федерации и организации; 

 По-голямо участие на младите хора в спорта. 

 

Кандидатстващата организация трябва да бъде установена в държава — членка на ЕС. 

 

Конкретната цел на това действие е да се подкрепи насърчаването на физическата 
активност чрез гъвкави и модерни начини за практикуване на спорт както от гледна точка 
на предлагането (тренировки, дейности), така и от гледна точка на инфраструктурата. 

2. Критерии за допустимост 

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в държавите — членки на ЕС. 

 

За да бъдат допустими, проектите трябва да бъдат представени от кандидати, които 

отговарят на следните изисквания:  

 да бъдат публична или частна организация с правосубектност, чиято основна 
дейност е в областта на спорта и която редовно организира спортни дейности на 
каквото и да било ниво;  

 да имат седалище, регистрирано в държава — членка на ЕС.  
 

Предложенията могат да се подават от всеки един от следните кандидати (списъкът не е 
изчерпателен и е даден единствено за пример): 

 

 европейски или национални спортни федерации; 

 организации с нестопанска цел (частни или обществени); 

 държавни органи (национални, регионални, местни); 
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 международни или европейски организации; 

 спортни клубове.  

 

Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства по настоящата покана. 

Моля, имайте предвид, че вследствие на влизането в сила на 1 февруари 2020 г. на 

Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, и по-специално член 127, 

параграф 6 и членове 137 и 138 от него, позоваванията на физически или юридически лица, 

пребиваващи или установени в държава — членка на Европейския съюз, следва да се 

разбират като включващи физическите или юридическите лица, пребиваващи или 

установени в Обединеното кралство. Поради това пребиваващите в Обединеното кралство 

физически или юридически лица отговарят на условията за участие в тази покана. 

3. Допустими дейности 

Допустими са единствено дейности, насочени към постигането на една или няколко от 

целите, посочени в точка 1. 

По-конкретно от кандидатите се очаква да предложат действия, които насърчават нови 

форми на практикуване на спорт, като включват например следните измерения (списъкът 

не е изчерпателен): 

 приспособяване на съществуващата инфраструктура; 

 организиране на нови форми на физическа активност; 

 новаторски подход към тренировъчните програми; 

 дейности с участие на различни поколения; 

 използване на цифрови технологии. 

Период на изпълнение 

 Дейностите не може да започват преди 1.1.2021 г.; 

 Дейностите трябва да приключат до 31.12.2023 г. 

Тези дейности трябва да се осъществяват в държавите — членки на ЕС. Минималната 

продължителност на проектите е 12 месеца. Максималната продължителност на 

проектите е 36 месеца. 

Няма да се приемат заявления за проекти, планирани да продължат за период, който е 

по-къс или по-дълъг от посочения в настоящата покана за представяне на предложения. 



4 
 

4. Критерии за отпускане на безвъзмездни средства 

Допустимите заявления ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии: 

 Адекватност на проекта (критерий 1) (максимум 40 точки): по отношение на 

критерий 1 ще се прилага минимален праг от 20 точки от общо 40. 

Заявленията, които попадат под този праг, ще бъдат отхвърлени. 

По критерий 1 предложенията ще бъдат оценявани въз основа на степента, до която: 

 допринасят за общата цел на действието, описана в точка 1, по-специално по 

отношение на развиването на форми на практикуване на спорт и физическа 

активност, и са в съответствие с политиките на ЕС в областта на спорта; 

 допринасят за очакваните резултати от действието, определени в точка 1 (т.е. 

изграждането на малки съоръжения за любителски спорт и приспособяването на 

вече съществуващите съоръжения; разработването на дейности и инициативи за 

насърчаване на нови форми на практикуване на спорт и физическа активност); 

 допринасят за постигането на конкретната цел, определена в точка 1 (подкрепа за 

насърчаването на физическата активност чрез гъвкави и модерни начини за 

практикуване на спорт). 

 

 Качество (критерий 2) (максимум 40 точки): по отношение на критерий 2 ще се 

прилага минимален праг от 20 точки от общо 40. Заявленията, които 

попадат под този праг, ще бъдат отхвърлени. 

По критерий 2 предложенията ще се оценяват според качеството на цялостния 

замисъл на предложените дейности и според методиката, използвана за 

изпълнението им. Ще бъдат взети предвид следните аспекти: 

 брой на участниците, ангажирани в дейностите по проекта и възползващи се от тях; 

 сътрудничество, установено с различни държави — членки на ЕС, и/или свързано с 
различни спортове;  

 разходна ефективност (до каква степен е ефективен проектът по отношение на 

разходите и доколко ресурсите са разпределени подходящо между отделните 

дейности); 

 устойчивост на предложените дейности (в каква степен дейностите ще продължат 

да се осъществяват и след края на проекта); 

 съгласуваност на целите, методиката и дейностите по проекта с предложения бюджет; 

 качество и осъществимост на предложената методика. 
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 Управление на проекта (критерий 3) (максимум 20 точки): по отношение на 

критерий 3 ще се прилага минимален праг от 10 точки от общо 20. 

Заявленията, които попадат под този праг, ще бъдат отхвърлени. 

По критерий 3 предложенията ще бъдат оценявани въз основа на степента, до 

която кандидатите демонстрират своята способност да организират, координират 

и осъществят различните аспекти на предложените дейности. Ще бъдат взети 

предвид следните аспекти: 

 

 цялостното качество на екипа на проекта; 

 предвидените рискове и действията за тяхното смекчаване; 

 целесъобразността и качеството на мерките за споделяне на резултатите от 

проекта с външни организации и широката общественост. 

На допустимите заявления ще бъдат присъждани точки, които могат да бъдат максимум 100, 

като се взема предвид горепосочената относителна тежест. Заявленията, които попадат под 

някой от праговете, определени за гореспоменатите критерии, ще бъдат отхвърлени. 

Освен това ще се прилага минимален праг от 60 точки за трите критерия за възлагане, 

взети заедно. Заявленията, които попадат под този праг, също ще бъдат отхвърлени. 

5. Наличен бюджет 

Прогнозният общ бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за 

представяне на предложения, възлиза на 1 200 000 EUR.  

Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 % 

от допустимите разходи.  

По принцип следва да бъдат избрани между 2 и 4 проекта. 

 
Максималният размер на безвъзмездните средства, отпуснати на проект, ще бъде 650 000 EUR. 

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства. 

 

6. Срок за подаване на заявления 

 

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици 

на ЕС, като се използва електронният формуляр на интернет страницата на поканата за 

представяне на предложения. 
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Надлежно попълненият формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден преди 1.7.2020 

г., 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време. Заявления, изпратени на хартия, по факс, по електронна 

поща или по друг начин, няма да бъдат приемани. 

7. Допълнителна информация 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

