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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EAC/S09/2020 

Προγράμματα μαζικού αθλητισμού και καινοτομία στον τομέα των υποδομών 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υλοποίηση της 

προπαρασκευαστικής δράσης για την εφαρμογή των προγραμμάτων και της καινοτομίας στον 

τομέα του μαζικού αθλητισμού, σύμφωνα με την απόφαση C(2020) 1194 της Επιτροπής, της 

4ης Μαρτίου 2020, για την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας 20201 για την 

εφαρμογή δοκιμαστικών έργων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στον τομέα της 

εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του πολιτισμού. 

Ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται παραδοσιακά στο 

πλαίσιο αθλητικών σωματείων και οργανώσεων. Αυτές οι παραδοσιακές δομές οργανώνουν 

αθλητικές δραστηριότητες σύμφωνα με σταθερούς κανόνες («οι κανόνες του παιχνιδιού»). Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι μεγάλες και δαπανηρές αθλητικές εγκαταστάσεις ήταν γενικά το 

περιβάλλον όπου οργανώνονταν οι εν λόγω δραστηριότητες. 

Ωστόσο, στις μέρες μας, οι ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις όσον αφορά τον αθλητισμό 

εξελίσσονται ταχέως. Τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη 

σωματική άσκηση δείχνουν ότι υπάρχει αυξανόμενη αναντιστοιχία μεταξύ της προσφοράς 

αθλητικών δραστηριοτήτων μέσω των παραδοσιακών αθλητικών οργανώσεων και της ζήτησης 

από μέρους των φυσικών προσώπων. Για να προσελκύσουν νέες γενιές, οι αθλητικές 

ομοσπονδίες, οι οργανώσεις και οι σύλλογοι θα πρέπει να βελτιώσουν την προσφορά τους 

μέσω της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και νέας μορφής άσκησης δραστηριοτήτων. 

Θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να εργαστούν προς δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, 

μπορούν να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης της προσφοράς τους, καθιστώντας αυτή πιο 

διαφοροποιημένη, άτυπη και ανοικτή σε νέο κοινό, ευνοώντας ταυτόχρονα τον 

εκδημοκρατισμό και την ένταξη. Θα μπορούσαν, κατά δεύτερον, να χρησιμοποιήσουν και να 

προωθήσουν ελαφρές και ευέλικτες αθλητικές υποδομές που να επιτρέπουν την άσκηση του 

αθλητισμού σε μια ευρύτερη ποικιλία τόπων. 

1. ΣΤΟΧΟΙ 

Γενικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να δοθεί η ευκαιρία στις αθλητικές οργανώσεις 

να αναπτύξουν και να προωθήσουν νέες μορφές άθλησης και σωματικής άσκησης μέσω της 

προσαρμογής της υποδομής και/ή της προσφοράς αθλητικών 

δραστηριοτήτων/προγραμμάτων.    

                                                           
1     Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2020 για την υλοποίηση δοκιμαστικών έργων και προπαρασκευαστικών 
ενεργειών στον τομέα της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού 
          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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Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων μορφών άθλησης και σωματικής άσκησης, την 

επικοινωνία σχετικά με τις εν λόγω δραστηριότητες και τα οφέλη τους, καθώς και την 

ανάπτυξη μικρών, ερασιτεχνικών αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της προπαρασκευαστικής ενέργειας 

περιλαμβάνονται:  

  

 Επισκόπηση και καλύτερη γνώση σχετικά με τις νέες μορφές άθλησης και σωματικής 

άσκησης· 

 Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την προώθηση νέων μορφών άθλησης και 

σωματικής άσκησης που αναλαμβάνονται από διάφορους φορείς, όπως ομοσπονδίες, 

αθλητικές οργανώσεις ή τοπικές αρχές·  

 Ανάπτυξη μικρών, ερασιτεχνικών αθλητικών εγκαταστάσεων και προσαρμογή των ήδη 

υφιστάμενων· 

 Καλύτερη ενσωμάτωση των νέων τρόπων άθλησης και σωματικής άσκησης στην 

υφιστάμενη προσφορά από τις παραδοσιακές αθλητικές ομοσπονδίες και οργανώσεις· 

 Αυξημένη συμμετοχή των νέων στον αθλητισμό. 

 

Η αιτούσα οργάνωση πρέπει να έχει την έδρα της σε κράτος μέλος της ΕΕ. 

  

Ο ειδικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να στηρίξει την προώθηση της σωματικής 
άσκησης μέσω ευέλικτων, σύγχρονων τρόπων για την άσκηση του αθλητισμού, τόσο ως προς 
την προσφορά (κατάρτιση, δραστηριότητες) όσο και ως προς τις υποδομές. 

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται από νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα κράτη μέλη 

της ΕΕ είναι επιλέξιμες. 

 

Για να είναι επιλέξιμα, τα έργα πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που πληρούν τα 

ακόλουθα κριτήρια: 

 να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του αθλητισμού και οργανώνουν σε τακτική 
βάση αθλητικές δραστηριότητες σε οποιοδήποτε επίπεδο· 

 να έχουν την καταστατική έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.. 
 

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους ακόλουθους αιτούντες (ο 
κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και δίνεται μόνο για παράδειγμα): 

 

 ευρωπαϊκές ή εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες· 
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 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι)· 

 δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές)· 

 διεθνείς ή ευρωπαϊκοί οργανισμοί· 

 αθλητικοί σύλλογοι. 

 

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης. 

Λάβετε υπόψη ότι μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της ΕΕ και του 

Ηνωμένου Βασιλείου την 1η Φεβρουαρίου 2020, και ιδίως του άρθρου 127 παράγραφος 6 και 

των άρθρων 137 και 138, οι αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι 

εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεωρείται ότι 

συμπεριλαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, κάτοικοι και οντότητες του ΗΒ είναι επιλέξιμοι να 

συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση. 

3. Επιλέξιμες δραστηριότητες 

Μόνο οι δραστηριότητες που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους που 

αναφέρονται στο τμήμα 1 είναι επιλέξιμες. 

Ειδικότερα, αναμένεται από τους αιτούντες να προτείνουν δράσεις για την προώθηση νέων 

μορφών άθλησης, με την ενσωμάτωση, για παράδειγμα, των ακόλουθων διαστάσεων (μη 

εξαντλητικός κατάλογος): 

 προσαρμογή της υφιστάμενης υποδομής· 

 οργάνωση νέων μορφών σωματικής δραστηριότητας· 

 καινοτόμος προσέγγιση για προγράμματα προπόνησης· 

 δραστηριότητες με συμμετοχή διαφορετικών γενεών· 

 χρήση ψηφιακής τεχνολογίας. 

Περίοδος υλοποίησης 

 Οι δραστηριότητες δεν μπορούν να αρχίσουν πριν από την 1-1-2021 

 Οι δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31-12-2023 

Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να λαμβάνουν χώρα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η ελάχιστη διάρκεια 

των έργων είναι 6 μήνες. Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 36 μήνες. 
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Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μικρότερο ή μεγαλύτερο 

διάστημα από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα 

γίνουν δεκτές. 

4. Κριτήρια επιλογής 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες): Η ελάχιστη 

βαθμολογία 20 σε σύνολο 40 μονάδων θα εφαρμόζεται για το κριτήριο 1. Οι αιτήσεις 

με χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 1, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό στον 

οποίο: 

 Συμβάλλουν στον γενικό στόχο της δράσης που περιγράφεται στην ενότητα 2, ιδίως 

όσον αφορά την ανάπτυξη μορφών άθλησης και σωματικής άσκησης, και συνάδουν με 

τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού· 

 Συμβάλλουν στην επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από τη δράση που 

ορίζεται στο τμήμα 2 (δηλ. ανάπτυξη μικρών, ερασιτεχνικών αθλητικών εγκαταστάσεων 

και προσαρμογή των ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων· ανάπτυξη δραστηριοτήτων και 

πρωτοβουλιών για την προώθηση νέων μορφών άθλησης και σωματικής άσκησης)· 

 Συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου που ορίζεται στην ενότητα 2 (στήριξη 

της προώθησης της σωματικής άσκησης μέσω ευέλικτων, σύγχρονων τρόπων 

άθλησης). 

 

 Ποιότητα (κριτήριο 2) (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες): Η ελάχιστη βαθμολογία για 

το κριτήριο 2 θα είναι 20 μονάδες σε σύνολο 40.·Αιτήσεις με χαμηλότερη βαθμολογία 

θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 2, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα του 

συνολικού σχεδιασμού των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και τη μεθοδολογία που 

θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίησή τους. Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 ο αριθμός συμμετεχόντων που λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες του έργου και 

επωφελούνται από αυτές· 

 συνεργασία με διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και/ή για διάφορα αθλήματα· 

 η οικονομική αποδοτικότητα του έργου (ο βαθμός αποδοτικότητας του έργου από 

πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα)· 
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 η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων (ο βαθμός στον οποίο οι 

δραστηριότητες θα υλοποιούνται και μετά το τέλος του έργου)· 

 η συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου·· 

 η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

 Διαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες):Η ελάχιστη 

βαθμολογία για το κριτήριο 3 θα είναι 10 μονάδες σε σύνολο 20.·Αιτήσεις με 

χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 3, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό στον 

οποίο οι αιτούντες αποδεικνύουν την ικανότητά τους να οργανώσουν, να συντονίσουν 

και να υλοποιήσουν τις διάφορες επιμέρους πτυχές των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 

 η συνολική ποιότητα της ομάδας του έργου· 

 οι κίνδυνοι που προβλέπονται και οι δράσεις μετριασμού τους· 

 η καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων που αποσκοπούν στη διάδοση των 

αποτελεσμάτων του έργου σε εξωτερικούς οργανισμούς και στο ευρύ κοινό. 

Στις επιλέξιμες αιτήσεις θα δοθούν μονάδες από σύνολο 100 μονάδων, βάσει των 

προαναφερόμενων κριτηρίων στάθμισης. Οι αιτήσεις με βαθμολογία χαμηλότερη των 

ελάχιστων ορίων που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε κριτήριο θα απορριφθούν.. 

Επιπλέον, η ελάχιστη βαθμολογία και για τα τρία κριτήρια ανάθεσης θα είναι οι 60 μονάδες. 

Αιτήσεις με χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν επίσης. 

5. Διαθέσιμος προϋπολογισμός 

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 1 200 000 EUR. 

Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % των συνολικών 

επιλέξιμων δαπανών. 

Επιλέγονται κατ’ αρχήν 2 έως 4 έργα 

 
Το μέγιστο ποσό ανά μεμονωμένη επιχορήγηση θα ανέλθει σε 650 000 EUR. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς πόρους. 

 

6. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
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Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, σε 

ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Το έντυπο αίτησης, αφού συμπληρωθεί δεόντως, πρέπει να υποβληθεί πριν από την 1.7.2020, 12:00 

(μεσημέρι), ώρα Βρυξελλών. Αιτήσεις που αποστέλλονται σε χαρτί, με τηλεομοιοτυπία ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα γίνουν δεκτές.. 

7. Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Για τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

