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KONKURSIKUTSE – EAC/S09/2020 

Rohujuure tasandi sporti toetavad programmid ja taristuinnovatsioon 

Käesoleva projektikonkursi eesmärk on rakendada ettevalmistavat meedet, et viia ellu 

rohujuure tasandi spordi programme ja taristuinnovatsiooni kooskõlas komisjoni 4. märtsi 

2020. aasta otsusega C(2020) 1194 hariduse, spordi ja kultuuri valdkonna katseprojektide ja 

ettevalmistavate meetmete rakendamist käsitleva 2020. aasta tööprogrammi1 vastuvõtmise 

kohta. 

Sporti ja kehalist tegevust on Euroopas traditsiooniliselt harrastatud spordiklubide ja -

organisatsioonide egiidi all. Neis traditsioonilistes struktuurides korraldatakse sporditegevust 

kooskõlas kindlate reeglitega (nn mängureeglid). Paljudel juhtudel on sporditegevust 

korraldatud suurtes ja kulukates spordirajatistes. 

Tänapäeval aga muutuvad spordiga seotud individuaalsed vajadused ja eelistused kiiresti. Arvud 

spordis ja kehalises tegevuses osalemise kohta näitavad, et traditsiooniliste 

spordiorganisatsioonide kaudu pakutava sporditegevuse ja üksikisikute nõudluse vahel on 

kasvav ebakõla. Uute põlvkondade kaasahaaramiseks peaksid spordiliidud, -organisatsioonid ja 

-klubid loovalt, innovaatiliselt ja uute tavade abil laiendama pakutavat valikut. 

Nad võiksid kaaluda töötamist kahes suunas. Esiteks võiksid nad mõelda oma valiku 

laiendamisele, muutes selle mitmekesisemaks, mitteformaalsemaks ja avatumaks uuele 

publikule, soodustades samal ajal demokratiseerimist ja lõimimist. Teiseks võiksid nad kasutada 

ja edendada kergeid ja paindlikke sporditaristuid, mis võimaldavad spordiga tegeleda 

eriilmelisemates kohtades. 

1. Eesmärgid 

Meetme üldeesmärk on anda spordiorganisatsioonidele võimalus arendada ja edendada 

spordi harrastamise ja kehalise tegevuse uusi vorme, kohandades selleks taristut ja/või 

sporditegevuse/-programmide valikut.    

                                                           
1 2020. aasta tööprogramm hariduse, noorte, spordi ja kultuuri valdkonna katseprojektide ja ettevalmistavate 
meetmete rakendamiseks.  
 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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See hõlmab spordi ja kehalise tegevuse uute vormide arendamist, nende tegevuste ja nendest 

saadava kasu tutvustamist ning väikeste harrastusspordirajatiste arendamist. 

Ettevalmistava meetme oodatavad tulemused on järgmised:  

  

 ülevaade ja paremad teadmised spordi harrastamise ja kehalise tegevuse uutest 

vormidest; 

 eri osalejate (näiteks föderatsioonid, spordiorganisatsioonid või kohalikud 

omavalitsused) tegevus ja algatused, millega edendatakse spordi harrastamise ja 

kehalise tegevuse uusi vorme;  

 väikeste harrastusspordirajatiste arendamine ja juba olemasolevate kohandamine; 

 spordi harrastamise ja kehalise tegevuse uute viiside parem lõimimine traditsiooniliste 

spordiliitude ja -organisatsioonide pakutavasse valikusse; 

 noorte suurem osalemine spordis. 

 

Taotlev organisatsioon peab asuma mõnes ELi liikmesriigis.   

 

Meetme erieesmärk on toetada kehalise tegevuse edendamist paindlike ja tänapäevaste spordi 
harrastamise viiside kaudu, pidades silmas nii pakutavat valikut (treeningud, tegevused) kui ka 
taristut. 

2. Tingimustele vastavuse kriteeriumid 

Toetuskõlblikud on ainult ELi liikmesriikides asutatud juriidilised isikud. 

 

Selleks et projekt oleks rahastamiskõlblik, peab selle esitanud taotleja vastama järgmistele 

tingimustele:  

 olema avalik-õiguslik või eraõiguslik organisatsioon, kellel on juriidilise isiku staatus ja 
kes tegutseb peamiselt spordi valdkonnas ning korraldab korrapäraselt mis tahes 
taseme sporditegevust;  

 tema peakontori registrijärgne asukoht peab olema ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.  
 

Projekte võivad esitada järgmised taotlejad (loetelu ei ole ammendav ja on esitatud ainult 
näiteks): 

 

 Euroopa või riiklikud spordiliidud; 

 mittetulundusühendused (eraõiguslikud või avalik-õiguslikud); 

 avaliku sektori asutused (riiklikud, piirkondlikud, kohalikud); 

 rahvusvahelised või Euroopa organisatsioonid; 

 spordiklubid.  
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Füüsilised isikud ei saa selle projektikonkursi raames taotlusi esitada. 

Tuleb silmas pidada, et pärast Ühendkuningriigi EList välja astumise lepingu jõustumist 1. 

veebruaril 2020, arvestades eelkõige selle artikli 127 lõiget 6 ning artikleid 137 ja 138, loetakse 

Euroopa Liidu liikmesriigis elavate füüsiliste isikute või seal asutatud juriidiliste isikute hulka 

Ühendkuningriigis elavad füüsilised isikud või seal asutatud juriidilised isikud. Seetõttu võivad 

Ühendkuningriigi residendid ja üksused käesoleval konkursil osaleda. 

3. Rahastamiskõlblik tegevus 

Rahastamiskõlblikud on vaid tegevused, millega taotletakse ühe või mitme punktis 1 nimetatud 

eesmärgi saavutamist. 

Täpsemalt oodatakse taotlejatelt, et nad esitaksid ettepanekuid meetmete kohta, millega 

edendatakse spordi harrastamise uusi vorme, lõimides näiteks järgmised mõõtmed (loetelu ei 

ole ammendav): 

 olemasoleva taristu kohandamine; 

 uute kehalise tegevuse vormide korraldamine; 

 uuenduslik lähenemine treeningukavadele; 

 põlvkondadevaheline tegevus; 

 digitehnoloogia kasutamine. 

Rakendusperiood 

 Tegevustega ei või alustada enne 1. jaanuari 2021. 

 Tegevused tuleb lõpule viia 31. detsembriks 2023. 

Tegevused peavad toimuma ELi liikmesriikides. Projektide miinimumkestus on 12 kuud. 

Projektide maksimaalne kestus on 36 kuud. 

Taotlusi toetuse saamiseks projektidele, mille ettenähtud kestus on lühem või pikem kui 

käesolevas konkursikutses kindlaksmääratud kestus, vastu ei võeta. 

4. Hindamiskriteeriumid 

Rahastamiskõlblikke taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel. 

 Projekti asjakohasus (1. kriteerium) (kuni 40 punkti): 1. kriteeriumi puhul peab taotlus 

saama vähemalt 20 punkti 40st; alla selle künnise jäävad taotlused lükatakse tagasi. 

1. kriteeriumi alusel hinnatakse projekte selle järgi, mil määral: 
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 aitavad need saavutada punktis 1 kirjeldatud meetme üldeesmärki, eelkõige seoses 

spordi harrastamise ja kehalise tegevuse vormide arendamisega, ning mil määral on 

need kooskõlas ELi poliitikaga spordi valdkonnas; 

 aitavad need saavutada punktis 1 määratletud meetme oodatavaid tulemusi (st väikeste 

harrastusspordirajatiste arendamine ja juba olemasolevate kohandamine; spordi 

harrastamise ja kehalise tegevuse uusi vorme edendavate tegevuste ja algatuste 

väljatöötamine); 

 aitavad need saavutada punktis 1 määratletud erieesmärki (toetada kehalise tegevuse 

edendamist paindlike ja tänapäevaste spordi harrastamise viiside kaudu). 

 

 Kvaliteet (2. kriteerium) (kuni 40 punkti): 2. kriteeriumi puhul peab taotlus saama 

vähemalt 20 punkti 40st; alla selle künnise jäävad taotlused lükatakse tagasi. 

2. kriteeriumi alusel hinnatakse kavandatud tegevuste üldise kavandamise kvaliteeti ja 

nende elluviimise metoodikat. Arvesse võetakse järgmisi asjaolusid: 

 projekti tegevustesse kaasatud ja neist kasu saavate osalejate arv; 

 ELi liikmesriikidega sisseseatud ja/või eri spordialasid hõlmav koostöö;  

 kulutõhusus (kui kulutõhus projekt on ja kas iga tegevuse jaoks eraldatakse piisavalt 

vahendeid); 

 kavandatud tegevuste jätkusuutlikkus (kas kõnealuste tegevustega jätkatakse ka pärast 

projekti lõppu); 

 projekti eesmärkide, metoodika ning kavandatavate tegevuste ja eelarve kooskõla; 

 kavandatud metoodika kvaliteet ja rakendatavus. 

 

 Projekti juhtimine (3. kriteerium) (kuni 20 punkti): 3. kriteeriumi puhul peab taotlus 

saama vähemalt 10 punkti 20st; alla selle künnise jäävad taotlused lükatakse tagasi. 

3. kriteeriumi alusel hinnatakse projekte selle järgi, mil määral tõendavad taotlejad oma 

võimet kavandatud tegevusi korraldada, koordineerida ja ellu viia. Arvesse võetakse 

järgmisi asjaolusid: 

 

 projektimeeskonna üldine kvaliteet; 

 arvesse võetavad riskid ja nende leevendamise meetmed; 

 selliste meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on jagada projekti tulemusi 

väliste organisatsioonide ja üldsusega. 
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Rahastamiskõlblikke taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal ning punkte antakse eespool 

kirjeldatud kaaluga. Taotlused, mis ei saa mõne eespool nimetatud kriteeriumi alusel 

minimaalset punktisummat, lükatakse tagasi. 

Lisaks peavad taotlused saama kolme kriteeriumi peale kokku vähemalt 60 punkti. Alla selle 

künnise jäävad taotlused lükatakse samuti tagasi. 

5. Saadaolev eelarve 

Käesoleva konkursikutse raames kaasrahastatavate projektide kogueelarve on hinnanguliselt 1 200 000 

eurot.  

ELi toetus on piiratud maksimaalse kaasrahastamise määraga 80 % rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast.  

Põhimõtteliselt valitakse välja 2–4 projekti. 

 
Üksiktoetuse maksimumsumma on 650 000 eurot. 

Komisjon jätab endale õiguse osa eelarvevahendeid mitte välja maksta. 

 

6. Taotluste esitamise tähtaeg 

 

Toetustaotlused tuleb koostada ühes ELi ametlikus keeles, kasutades selleks veebipõhist taotlusvormi, 

mis on kättesaadav projektikonkursi veebilehel. 

Nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm tuleb esitada enne 01.07.2020 kella 12.00 (keskpäev Brüsseli aja 

järgi). Paberkandjal, faksi või e-posti teel või muul viisil saadetud taotlusi arvesse ei võeta. 

7. Lisateave 

Küsimuste korral võtke ühendust aadressil  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

