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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/S09/2020 

Místní sportovní programy a inovace v oblasti infrastruktury 

Touto výzvou k podávání návrhů se provádí přípravná akce pro provádění místních sportovních 

programů a inovací v oblasti infrastruktury v souladu s rozhodnutím Komise C(2020) 1194 ze 

dne 4. března 2020 o přijetí ročního pracovního programu na rok 20201 pro provádění pilotních 

projektů a přípravných akcí v oblasti vzdělávání, sportu a kultury. 

Provozování sportu a fyzické aktivity v Evropě tradičně probíhá v rámci sportovních klubů a 

organizací. Tyto tradiční struktury organizují sportovní činnost v souladu se stálými pravidly 

(„pravidla hry“). V mnoha případech obecně platí, že se tato činnost organizovala v rámci 

rozsáhlých a nákladných sportovních zařízení. 

Individuální potřeby a preference v oblasti sportu se ale v současnosti rychle vyvíjejí. Z údajů o 

zapojení lidí do sportu a fyzické aktivity vyplývá rostoucí nesoulad mezi nabídkou sportovního 

vyžití prostřednictvím tradičních sportovních organizací a poptávkou jednotlivců. Sportovní 

federace, organizace a kluby by v zájmu přilákání nových generací měly uplatnit tvořivost, 

inovace a nové postupy a zlepšit svoji nabídku. 

Své úsilí mohou eventuálně napřít dvěma směry. Zaprvé mohou zvážit rozšíření své nabídky tak, 

aby byla rozmanitější a méně formální, zpřístupnit ji novým zájemcům, a zároveň podporovat 

demokratizaci a integraci. Za druhé mohou využít a podporovat jednoduché a flexibilní 

sportovní infrastruktury, které umožňují sportovní vyžití na rozmanitější škále míst. 

1. Cíle 

Obecným cílem této akce je poskytnout sportovním organizacím příležitost k rozvoji a 

podpoře nových forem provozování sportu a fyzické aktivity přizpůsobením infrastruktury 

a/nebo nabídkou sportovních aktivit/programů.    

                                                           
1 Roční pracovní program na rok 2020 pro provádění pilotních projektů a přípravných akcí v oblasti vzdělávání, 
mládeže, sportu a kultury  
 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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To zahrnuje rozvoj nových forem sportu a fyzických aktivit, zvyšování informovanosti o těchto 

aktivitách a jejich přínosech, jakož i rozvoj malých rekreačních sportovních zařízení. 

Očekávané výsledky této přípravné akce zahrnují:  

  

 přehled a lepší informovanost o nových formách provozování sportu a fyzické aktivity; 

 činnosti a iniciativy podporující nové formy provozování sportu a fyzické aktivity 

prováděné různými aktéry, jako jsou federace, sportovní organizace nebo místní orgány;  

 rozvoj malých rekreačních sportovních zařízení a přizpůsobení již existujících sportovních 

zařízení; 

 lepší začlenění nových způsobů provozování sportu a fyzické aktivity do stávající nabídky 

tradičních sportovních federací a organizací; 

 větší zapojení mladých lidí do sportu. 

 

Žádající organizace musí být usazena v jednom z členských států EU.   

 

Specifickým cílem této akce je podpořit propagaci fyzické aktivity prostřednictvím flexibilních 
moderních způsobů sportovního vyžití, a to jak prostřednictvím nabídky (kurzy, aktivity), tak z 
hlediska infrastruktury. 

2. Kritéria způsobilosti 

Způsobilé jsou pouze žádosti, které předloží právnické osoby usazené v jednom z členských 

států EU. 

 

Způsobilé projekty musí být představeny žadateli, kteří splňují tyto podmínky:  

 musí se jednat o veřejnou nebo soukromou organizaci s právní subjektivitou, která 
působí převážně v oblasti sportu a pravidelně organizuje sportovní aktivity, a to na 
jakékoli úrovni,  

 musí mít oficiální sídlo v některém z členských států EU.  
 

Návrhy může předložit kterýkoli z níže uvedených žadatelů (tento seznam není vyčerpávající, 
slouží pouze jako přehled příkladů): 

 

 evropské nebo národní sportovní federace, 

 neziskové organizace (soukromé nebo veřejné), 

 veřejné orgány (na státní, regionální nebo místní úrovni), 

 mezinárodní nebo evropské organizace, 

 sportovní kluby.  

 



3 
 

Fyzické osoby nejsou způsobilé k žádosti o grant v rámci této výzvy. 

Upozorňujeme, že poté, co dne 1. února 2020 vstoupila v platnost dohoda o vystoupení 

Spojeného království z EU, a zejména ustanovení čl. 127 odst. 6 a článků 137 a 138, se má za to, 

že odkazy na fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo jsou usazeny v členském 

státě Evropské unie, zahrnují i fyzické nebo právnické osoby, které mají bydliště nebo jsou 

usazeny ve Spojeném království. Rezidenti a subjekty Spojeného království jsou proto způsobilí 

k účasti v rámci této výzvy. 

3. Způsobilé činnosti 

Způsobilé jsou pouze činnosti sledující jeden nebo více cílů uvedených v oddíle 1. 

Konkrétně se očekává, že žadatelé navrhnou akce, které podpoří nové formy sportovního vyžití, 

a začlení například následující rozměry (neúplný seznam): 

 přizpůsobení stávající infrastruktury, 

 organizace nových forem fyzických aktivit, 

 inovativní přístup ke školícím programům, 

 mezigenerační aktivity, 

 využití digitálních technologií. 

Prováděcí období 

 Činnosti nesmí začít před 1. 1. 2021. 

 Činnosti musí být ukončeny do 31. 12. 2023. 

Tyto činnosti musejí probíhat v členských státech EU. Minimální doba trvání projektů je 12 

měsíců. Maximální doba trvání projektů je 36 měsíců. 

Žádosti týkající se projektů, jejichž doba trvání nedosahuje doby stanovené v této výzvě k 

podávání návrhů nebo tuto dobu přesahuje, nebudou přijaty. 

4. Kritéria pro udělení grantu 

Způsobilé žádosti budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

 Relevantnost projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů): U kritéria 1 bude použita 

minimální hranice 20 ze 40 bodů; žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou 

zamítnuty. 

V rámci kritéria 1 budou návrhy posuzovány na základě toho, do jaké míry: 
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 přispívají k obecnému cíli akce uvedenému v oddíle 2, zejména pokud jde o rozvoj forem 

provozování sportu a fyzické aktivity, a jsou v souladu s politikami EU v oblasti sportu; 

 přispívají k dosažení výsledků, které se od akce očekávají, uvedeným v oddíle 2 (tj. k 

rozvoji malých rekreačních sportovních zařízení a přizpůsobení již stávajících zařízení; 

rozvoji činností a iniciativ na podporu nových forem provozování sportu a fyzické 

aktivity); 

 přispívají k plnění specifického cíle definovaného v oddíle 2 (podpora propagace fyzické 

aktivity prostřednictvím flexibilních moderních způsobů sportovního vyžití). 

 

 Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů): U kritéria 2 bude použita minimální hranice 20 ze 

40 bodů; žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou zamítnuty. 

V rámci kritéria 2 budou návrhy posuzovány na základě kvality celkové podoby 

navrhovaných činností a metodiky jejich provádění. V úvahu budou vzaty následující 

aspekty: 

 počet účastníků, kteří se zapojí do projektových činností a pro něž budou přínosem, 

 spolupráce s různými členskými státy EU a/nebo zahrnující různé sporty,  

 nákladová efektivita (nakolik je projekt nákladově efektivní a přiděluje jednotlivým 

činnostem odpovídající zdroje), 

 udržitelnost navrhovaných činností (do jaké míry budou činnosti probíhat i po skončení 

projektu), 

 soudržnost mezi cíli, metodikou, činnostmi a navrhovaným rozpočtem projektu, 

 kvalita a proveditelnost navrhované metodiky. 

 

 Řízení projektu (kritérium 3) (max. 20 bodů): U kritéria 3 bude použita minimální 

hranice 10 z 20 bodů; žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou zamítnuty. 

V rámci kritéria 3 budou návrhy posuzovány na základě míry, v níž žadatelé prokázali 

schopnost organizovat, koordinovat a provádět různé aspekty navrhovaných činností. 

V úvahu budou vzaty následující aspekty: 

 

 celková kvalita projektového týmu, 

 předpokládaná rizika a opatření k jejich zmírnění, 

 vhodnost a kvalita opatření zaměřených na sdílení výsledků projektu s externími 

organizacemi a veřejností. 
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Způsobilým žádostem budou udělovány body (z celkového maximálního počtu 100 bodů) na 

základě výše uvedeného váhového rozdělení. Žádosti, jejichž skóre nedosáhne některé z těchto 

hranic v rámci výše uvedených kritérií, budou zamítnuty. 

U všech tří kritérií dohromady bude navíc použita minimální hranice 60 bodů. Žádosti, jejichž 

skóre této hranice nedosáhne, budou také zamítnuty. 

5. Dostupný rozpočet 

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k podávání návrhů se 

odhaduje na 1 200 000 EUR.  

Grant EU je omezen na maximální míru spolufinancování ve výši 80 % způsobilých nákladů.  

V zásadě by měly být vybrány 2 až 4 projekty. 

 
Maximální částka na jednotlivý grant bude 650 000 EUR. 

Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky. 

 

6. Uzávěrka pro podávání návrhů 

 

Žádosti o grant musí být vypracovány v některém z úředních jazyků EU za použití elektronického 

formuláře, který najdete na stránkách výzvy k podávání návrhů. 

Řádně vyplněný formulář žádosti musí být předložen do 1. 7. 2020, 12:00 (poledne) bruselského času. 

Žádosti zaslané na papíře nebo faxem, elektronickou poštou či jiným způsobem nebudou přijaty. 

7. Další informace 

Případné dotazy zasílejte na adresu:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

