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INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/S09/2020 

Breddeidrætssprogrammer og innovation inden for infrastruktur 

Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre den forberedende foranstaltning for 

gennemførelsen af breddeidrætsprogrammerne og innovationen inden for infrastruktur i 

overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2020)1194 af 4. marts 2020 om 

vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram for 20201 for gennemførelsen af pilotprojekter og 

forbedrende foranstaltninger inden for uddannelse, idræt og kultur. 

Udøvelsen af idræt og fysisk aktivitet i Europa finder traditionelt sted inden for rammerne af 

sportsklubber og idrætsforeninger. Disse traditionelle strukturer organiserer idrætsudøvelse i 

overensstemmelse med faste regler ("spillereglerne"). Ofte var store og dyre idrætsfaciliteter 

generelt det sted, hvor disse aktiviteter blev organiseret. 

I dag udvikler individuelle behov og idrætspræferencer sig imidlertid hurtigt. Tal vedrørende 

deltagelse i idræt og fysiske aktiviteter viser, at der er et voksende misforhold mellem 

udbuddet af idræt gennem traditionelle idrætsforeninger og efterspørgslen. For at tiltrække 

nye generationer bør idrætsforbund, organisationer og klubber forbedre deres udbud gennem 

kreativitet, innovation og nye former for aktiviteter. 

De kunne overveje at arbejde i to retninger. For det første kunne de overveje at udvide deres 

udbud, gøre det mere varieret, uformelt og åbent for nye målgrupper og samtidig fokusere på 

demokratisering og integration. For det andet kunne de anvende og fremme lette og fleksible 

idrætsinfrastrukturer, som gør det muligt at dyrke idræt på flere forskellige steder. 

1. Mål 

Det overordnede mål med denne foranstaltning er at give idrætsforeningerne mulighed for at 

udvikle og fremme nye måder at udøve idræt og fysisk aktivitet gennem tilpasning af 

infrastrukturen og/eller udbuddet af idrætsaktiviteter/-programmer.    

                                                           
1      Det årlige arbejdsprogram for 2020 for gennemførelsen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger på 
området for uddannelse, unge, idræt og kultur  
          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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Dette omfatter udviklingen af nye former for idræt og fysiske aktiviteter, kommunikationen om 

disse aktiviteter og deres fordele samt udviklingen af små, rekreative idrætsfaciliteter. 

Det forventede resultat af denne forberedende foranstaltning omfatter:  

  

 Overblik og bedre viden om nye former for udøvelse af idræt og fysiske aktiviteter 

 Aktiviteter og initiativer til fremme af nye former for udøvelse af idræt og fysiske 

aktiviteter igangsat af forskellige aktører såsom forbund, idrætsforeninger eller lokale 

myndigheder  

 Udvikling af små, rekreative idrætsfaciliteter og tilpasning af allerede eksisterende 

faciliteter 

 Bedre integration af nye måder at udøve idræt og fysisk aktivitet i det eksisterende 

udbud fra traditionelle sportsforbund og idrætsforeninger 

 Unges øgede deltagelse i idræt. 

 

Den ansøgende forening skal have hjemsted i én af EU's medlemsstater.   

 

Det specifikke mål med denne foranstaltning er at støtte fremme af fysisk aktivitet gennem 
fleksible, moderne måder at udøve idræt på både med hensyn til udbud (træning, aktiviteter) 
og med hensyn til infrastruktur. 

2. Kriterier for støtteberettigelse 

Ansøgninger kan kun indsendes af juridiske personer, der er etableret i EU-medlemsstaterne. 

 

For at projekterne kan komme i betragtning, skal de indsendes af ansøgere, som opfylder 

følgende kriterier:  

 være en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person, som 
hovedsagelig er aktiv på idrætsområdet, og som regelmæssigt tilrettelægger 
idrætsaktiviteter (alle niveauer)  

 har sit registrerede juridiske hjemsted i én af EU's medlemsstater.  
 

Følgende ansøgere kan fremsende forslag (listen er ikke udtømmende og indeholder kun 
eksempler): 

 

 Europæiske eller nationale idrætsforbund 

 Nonprofitorganisationer (private eller offentlige) 

 Offentlige myndigheder (nationale, regionale, lokale) 

 Internationale eller europæiske organisationer 

 Idrætsklubber.  
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Fysiske personer er ikke berettigede til at ansøge om støtte i henhold til denne indkaldelse af 
forslag. 

Vær opmærksom på, at henvisningerne til fysiske eller juridiske personer, der er etableret i en 

EU-medlemsstat, efter ikrafttrædelsen den 1. februar 2020 af udtrædelsesaftalen mellem EU og 

Det Forenede Kongerige, særlig artikel 127, stk. 6, artikel 137 og artikel 138, skal forstås som 

omfattende fysiske eller juridiske personer, der er etableret i Det Forenede Kongerige. Personer 

og enheder, der er hjemmehørende i Det Forenede Kongerige, kan derfor deltage i denne 

indkaldelse af forslag. 

3. Støtteberettigede aktiviteter 

Udelukkende aktiviteter, der har til formål at opfylde et eller flere af målene nævnt i afsnit 1, er 

berettigede. 

Navnlig forventes det, at ansøgerne foreslår foranstaltninger, der fremmer nye former for 

idrætsudøvelse og omfatter f.eks. følgende dimensioner (ikke-udtømmende liste): 

 tilpasning af eksisterende infrastruktur 

 organisering af nye former for fysiske aktiviteter 

 innovativ tilgang til træningsprogrammer 

 aktiviteter på tværs af generationerne 

 anvendelse af digital teknologi. 

Gennemførelsesperiode 

 Aktiviteterne må ikke påbegyndes før den 1. januar 2021 

 Aktiviteterne skal afsluttes senest den 31. december 2023. 

Disse aktiviteter skal finde sted i EU's medlemsstater. Projekterne skal have en varighed på 

mindst 12 måneder. Projekterne skal have en varighed på højst 36 måneder. 

Ansøgninger vedrørende projekter med en planlagt varighed, der er kortere eller længere, end 

hvad der er fastsat i denne indkaldelse af forslag, vil ikke blive taget i betragtning. 

4. Kriterier for tildeling af støtte 

De støtteberettigede ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier: 
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 Kriterium 1: projektets relevans (højst 40 point kan opnås): For kriterium 1 vil en 

ansøgning som minimum skulle opnå 20 ud af de 40 mulige point. Ansøgninger, der 

ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til kriterium 1 vil forslagene blive vurderet ud fra, i hvilket omfang: 

 de bidrager til at opnå foranstaltningens overordnede mål som beskrevet i afsnit 1, i 

særdeleshed med hensyn til udviklingen af former for udøvelse af idræt og fysisk 

aktivitet, og er i overensstemmelse med EU's politikker på idrætsområdet. 

 de bidrager til de resultater, der forventes af den foranstaltning, der er nævnt i afsnit 1 

(dvs. udvikling af små, rekreative idrætsfaciliteter og tilpasning af allerede eksisterende 

faciliteter, udvikling af aktiviteter og initiativer til fremme af nye former for udøvelse af 

idræt og fysiske aktiviteter) 

 de bidrager til det specifikke mål, der er defineret i afsnit 1 (støtte fremme af fysisk 

aktivitet gennem fleksible og moderne måder at udøve idræt på). 

 

 Kriterium 2: kvalitet (højst 40 point kan opnås): For kriterium 2 vil en ansøgning som 

minimum skulle opnå 20 ud af de 40 mulige point. Ansøgninger, der ikke opfylder disse 

pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til kriterium 2 vil forslagene blive vurderet ud fra kvaliteten af den 

overordnede udformning af de foreslåede aktiviteter samt metoden, der anvendes til at 

gennemføre dem. Der tages hensyn til følgende aspekter: 

 antallet af deltagere, der er direkte involveret i og nyder godt af projektets aktiviteter 

 samarbejde etableret med forskellige EU-medlemsstater og/eller relateret til forskellige 
sportsgrene  

 omkostningseffektivitet (i hvilket omfang forslaget er omkostningseffektivt og fordeler 

en passende andel af midlerne til de enkelte aktiviteter) 

 bæredygtigheden af de foreslåede aktiviteter (i hvilket omfang aktiviteterne vil 

fortsætte efter projektets afslutning) 

 sammenhæng mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og det foreslåede budget 

 den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed. 

 

 Kriterium 3: forvaltning af projektet (højst 20 point kan opnås): For kriterium 3 vil en 

ansøgning som minimum skulle opnå 10 ud af de 20 mulige point. Ansøgninger, der 

ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 
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I henhold til kriterium 3 vil forslag blive vurderet ud fra, i hvilket omfang ansøgerne kan 

dokumentere deres evne til at tilrettelægge, koordinere og gennemføre de forskellige 

aspekter af de foreslåede aktiviteter. Der tages hensyn til følgende aspekter: 

 

 projektteamets samlede kvalitet 

 de forventede risici og afhjælpende foranstaltninger hertil 

 formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til deling af projektresultaterne med 

eksterne organisationer og den brede offentlighed. 

Ud fra et samlet antal point på 100 vil der blive tildelt point til støtteberettigede ansøgninger ud 

fra den vægtning, der er beskrevet ovenfor. Ansøgninger, der ikke opfylder alle de ovennævnte 

pointkrav pr. kriterium, vil blive afvist. 

For de tre kriterier til sammen vil en ansøgning desuden som minimum skulle opnå 60 point. 

Ansøgninger, der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

5. Budgetramme 

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekter i forbindelse med 

denne indkaldelse af forslag, er på 1 200 000 EUR.  

EU-støtten er begrænset til en medfinansieringssats på højst 80 % af de samlede 

støtteberettigede omkostninger.  

Der bør i princippet udvælges mellem to og fire projekter 

 

Hvert støttebeløb vil være på højst 650 000 EUR. 

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler. 

 

6. Ansøgningsfrist 

 

Ansøgningerne om støtte skal være skrevet på ét af EU's officielle sprog ved brug af det 

elektroniske ansøgningsskema, som kan findes på websiden for indkaldelsen af forslag. 

Det udfyldte ansøgningsskema skal være indsendt inden den 1. juli 2020 kl. 12.00 (Bruxellestid). 

Ansøgninger, der indsendes på papir, fax, e-mail eller på anden måde, vil ikke blive taget i 

betragtning. 

7. Yderligere oplysninger 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

