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EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S09/2020 

Ruohonjuuritason urheiluohjelmat ja infrastruktuuri-innovointi 

Tämän ehdotuspyynnön avulla toteutetaan valmistelutoimi ruohonjuuritason urheiluohjelmien 

ja infrastruktuuri-innovoinnin toteuttamisesta 4. maaliskuuta 2020 annetun komission 

päätöksen C(2020)11941 mukaisesti. Päätöksellä hyväksyttiin vuoden 2020 työohjelma, joka 

koskee kokeiluhankkeiden ja valmistelutoimien toteuttamista koulutuksen, urheilun ja 

kulttuurin alalla. 

Urheilua ja liikuntaa harrastetaan Euroopassa perinteisesti urheiluseurojen ja -järjestöjen 

puitteissa, joissa urheilutoimintaa järjestetään vakiintuneiden sääntöjen mukaisesti 

(”pelisäännöt”). Monissa tapauksissa toiminta on keskittynyt suuriin ja kalliisiin urheilutiloihin. 

Urheiluun liittyvät yksilölliset tarpeet ja mieltymykset muuttuvat kuitenkin nykyään nopeasti. 

Urheilun ja liikunnan osallistujaluvut osoittavat, että perinteisten urheilujärjestöjen kautta 

tapahtuvan urheilutarjonnan ja yksilöiden tarpeiden välillä on kasvava epäsuhta. 

Urheiluliittojen, -järjestöjen ja -seurojen olisi parannettava tarjontaansa uusien sukupolvien 

houkuttelemiseksi luovuuden, innovoinnin ja uudenlaisten käytäntöjen avulla. 

Urheilutoiminnan järjestät voisivat harkita kahta työskentelysuuntaa. Ensinnäkin ne voisivat 

laajentaa tarjontaansa tekemällä siitä monimuotoisempaa ja vähemmän muodollista sekä 

avaamalla toimintaansa uusille kansanryhmille edistäen samalla demokratisoitumista ja 

integraatiota. Toiseksi ne voisivat käyttää ja edistää kevyitä ja joustavia urheilutiloja, jotka 

mahdollistaisivat urheilemisen useammanlaisissa paikoissa. 

1. Tavoitteet 

Toimen yleistavoitteena on antaa urheilujärjestöille mahdollisuus kehittää ja edistää uusia 

urheilun ja liikunnan muotoja mukauttamalla urheilutoiminnan ja -ohjelmien infrastruktuuria 

ja/tai tarjontaa.    

                                                           
1 Vuoden 2020 työohjelma kokeiluhankkeiden ja valmistelutoimien toteuttamista koulutuksen, urheilun ja 
kulttuurin alalla  
 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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Tämä sisältää uusien urheilun ja liikunnan muotojen kehittämisen, näistä toiminnoista ja niiden 

hyödyistä tiedottamisen sekä pienten vapaa-ajan urheilutilojen kehittämisen. 

Valmistelutoimen odotettuja tuloksia ovat muun muassa seuraavat:  

  

 yleiskatsaus urheilun ja liikunnan uusiin harjoitusmuotoihin ja niitä koskeva parempi 

tietämys 

 eri toimijoiden (kuten liittojen, urheilujärjestöjen tai paikallisviranomaisten) toteuttamat 

toimet ja aloitteet, joilla edistetään urheilun ja liikunnan harjoittamisen uusia muotoja  

 pienten vapaa-ajan urheilutilojen kehittäminen ja jo olemassa olevien mukauttaminen 

 urheilun ja liikunnan uusien harjoittamistapojen onnistuneempi sisällyttäminen 

perinteisten urheiluliittojen ja -organisaatioiden nykyiseen tarjontaan 

 lisääntynyt urheilevien nuorten määrä. 

 

Hakijajärjestön on oltava sijoittautunut johonkin EU:n jäsenvaltioon.   

 

Toimen erityistavoitteena on tukea liikunnan edistämistä joustavilla ja nykyaikaisilla urheilun 
harjoittamistavoilla sekä tarjonnan (valmennus, toiminta) että infrastruktuurin osalta. 

2. Avustuskelpoisuusperusteet 

Avustuskelpoisia ovat ainoastaan EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden 

tekemät hakemukset. 

 

Jotta hanke olisi avustuskelpoinen, hakijoiden on täytettävä seuraavat kriteerit:  

 Hakija on julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka toimii 
urheilun alalla ja järjestää säännöllisesti urheilutapahtumia (tasolla ei ole väliä).  

 hakijalla on rekisteröity toimipaikka jossakin EU:n jäsenvaltiossa.  
 

Ehdotuksia voivat jättää seuraavat hakijat (luettelo ei ole tyhjentävä): 

 

 eurooppalaiset tai kansalliset urheiluliitot 

 voittoa tavoittelematon järjestö (yksityisen tai julkisen sektorin) 

 viranomaiset (kansalliset, alueelliset, paikalliset) 

 kansainväliset tai eurooppalaiset organisaatiot 

 urheiluseurat.  

 

Luonnolliset henkilöt eivät voi hakea avustusta tässä ehdotuspyynnössä. 
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On huomattava, että koska Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista 

koskeva sopimus, ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohta, 137 artikla ja 138 artikla, tuli voimaan 1. 

helmikuuta 2020, viittausten Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuviin tai sinne sijoittautuneisiin 

luonnollisiin tai oikeushenkilöihin on ymmärrettävä sisältävän Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

asuvat tai sinne sijoittautuneet luonnolliset ja oikeushenkilöt. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

asuvat henkilöt ja sinne sijoittautuneet yhteisöt voivat tämän vuoksi osallistua tähän 

ehdotuspyyntöön. 

3. Tukikelpoiset toimet 

Avustuskelpoisia ovat ainoastaan toimet, joiden tavoitteena on yksi tai useampi  kohdassa 1 

mainittu tavoite. 

Hakijoiden odotetaan erityisesti ehdottavan toimia, joilla edistetään uusia urheilemisen 

muotoja ja joihin sisällytetään esimerkiksi seuraavia näkökohtia (luettelo ei ole tyhjentävä): 

 nykyisen infrastruktuurin mukauttaminen 

 uusien liikuntamuotojen järjestäminen 

 innovatiivinen lähestymistapa valmennusohjelmiin 

 sukupolvien välinen toiminta 

 digitaaliteknologian käyttö. 

Toteutusajankohta 

 Toimet saa aloittaa aikaisintaan 1.1.2021. 

 Toimet on saatettava päätökseen viimeistään 31.12.2023. 

Toiminta on toteutettava EU:n jäsenvaltioissa. Hankkeiden vähimmäiskesto on kaksitoista 

kuukautta. Hankkeiden enimmäiskesto on 36 kuukautta. 

Jos hankkeen suunniteltu kesto on lyhyempi tai pidempi kuin tässä ehdotuspyynnössä 

määritetty kesto, hakemusta ei hyväksytä. 

4. Myöntämisperusteet 

Avustuskelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavin perustein: 

 Hankkeen merkitys (kriteeri 1) (enintään 40 pistettä): Kriteerin 1 osalta on 40 pisteestä 

saatava vähintään 20. Tämän rajan alle jäävät hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 1 osalta sen mukaan, missä määrin ne 
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 edistävät kohdassa 2 määriteltyä toimen yleistavoitetta etenkin uusien urheilu- ja 

liikuntamuotojen kehittämisen osalta ja ovat EU:n urheilupolitiikan mukaisia 

 vaikuttavat kohdassa 2 määriteltyihin toimen odotettuihin tuloksiin (eli pienten vapaa-

ajan urheilutilojen kehittämiseen ja jo olemassa olevien tilojen mukauttamiseen, sekä 

sellaisten toimintojen ja aloitteiden kehittämiseen, joilla edistetään urheilun ja liikunnan 

uusia muotoja) 

 edistävät kohdassa 2 määritellyn erityistavoitteen saavuttamista (tukevat liikunnan 

edistämistä joustavilla ja nykyaikaisilla urheilun harrastamistavoilla). 

 

 Laatu (kriteeri 2) (enintään 40 pistettä): Kriteerin 2 osalta on 40 pisteestä saatava 

vähintään 20. Tämän rajan alle jäävät hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 2 osalta ehdotettujen toimien yleisen laadun ja 

toteuttamiseen käytettävien menetelmien mukaan. Seuraavat seikat otetaan huomioon: 

 hankkeen toiminnassa mukana olevien osallistujien ja siitä hyötyvien henkilöiden määrä 

 yhteistyö EU:n eri jäsenvaltioiden kanssa ja/tai eri urheilulajien sisällyttäminen  

 kustannustehokkuus (missä määrin hanke on kustannustehokas ja missä määrin siinä 

osoitetaan asianmukaiset resurssit kullekin toiminnalle) 

 ehdotetun toiminnan kestävyys (missä määrin toimintaa aiotaan toteuttaa myös 

hankkeen päättymisen jälkeen) 

 hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toimintojen ja ehdotetun budjetin keskinäinen 

johdonmukaisuus 

 ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus. 

 

 Hankkeen hallinnointi (kriteeri 3) (enintään 20 pistettä): Kriteerin 3 osalta on 20 

pisteestä saatava vähintään 10. Tämän rajan alle jäävät hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 3 osalta sen mukaan, missä määrin hakija osoittaa 

kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotetun toiminnan eri osa-alueet. 

Seuraavat seikat otetaan huomioon: 

 

 hanketiimin yleinen laatu 

 tiedossa olevat riskit ja niitä lieventävät toimet 

 niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla hankkeen tuloksista 

levitetään tietoa ulkopuolisille organisaatioille ja suurelle yleisölle. 
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Avustuskelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (enimmäispistemäärä 100) edellä esitetyn 

painotuksen mukaan. Edellä mainittujen kriteerikohtaisten pisterajojen alle jäävät hakemukset 

hylätään. 

Lisäksi kyseisten kolmen kriteerin osalta on saatava yhteensä vähintään 60 pistettä. Myös 

tämän rajan alle jäävät hakemukset hylätään. 

5. Käytettävissä olevat varat 

Hankkeiden yhteisrahoitukseen on tässä ehdotuspyynnössä varattu yhteensä noin 1 200 000 euroa.  

EU:n avustuksena annettavan yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 80 prosenttia avustuskelpoisista 

kokonaiskustannuksista.  

Periaatteessa olisi valittava 2–4 hanketta. 

 
Avustuskohtainen enimmäismäärä on 650 000 euroa. 

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

 

6. Hakemusten jättämisen määräaika 

 

Avustushakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä sähköisellä lomakkeella, joka on 

saatavilla ehdotuspyynnön verkkosivulla. 

Asianmukaisesti täytetty hakulomake on jätettävä viimeistään 1.7.2020 klo 12.00 (Brysselin aikaa). 

Paperilla toimitettuja tai faksilla, sähköpostilla tai muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. 

7. Lisätiedot 

Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

