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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/S09/2020 

Szabadidős sportprogramok és infrastrukturális innováció 

Ez a pályázati felhívás a „szabadidős sportprogramok és infrastrukturális innováció” elnevezésű 

előkészítő intézkedésnek az oktatás, a sport és a kultúra területéhez tartozó kísérleti projektek 

és előkészítő intézkedések végrehajtására vonatkozó 2020. évi éves munkaprogram 

elfogadásáról szóló, 2020. március 4-i C(2020) 1194 bizottsági határozattal1 összhangban 

történő végrehajtására szolgál. 

Európában a sport és a testmozgás hagyományosan sportklubok és sportszervezetek keretében 

zajlik. Ezek a hagyományos struktúrák a sporttevékenységeket állandó szabályok 

(játékszabályok) szerint szervezik meg. Általában a nagy és költséges sportlétesítmények adtak 

leginkább helyet ezeknek a sporttevékenységeknek. 

Napjainkban azonban a sporttal kapcsolatos egyéni igények és preferenciák gyorsan változnak. 

A sportolási és a testmozgási szokásokkal kapcsolatos adatok azt mutatják, hogy egyre nagyobb 

az eltérés a hagyományos sportszervezetek által kínált lehetőségek és az egyének igényei 

között. A sportszövetségeknek, -szervezeteknek és -kluboknak kreativitás, innováció és új 

gyakorlatok révén kell vonzóbbá tenni kínálatukat az új generációk számára. 

Ezt két módon érhetnék el. Először is mérlegelhetik ajánlatuk bővítését, változatosabbá és 

informálisabbá tételét, valamint új közönségrétegek számára történő megnyitását, előmozdítva 

ezzel együtt a demokratizálódást és az integrációt. Másodszor olyan könnyű és rugalmas 

sportinfrastruktúrákat használhatnának és népszerűsíthetnének, amelyek a sportolást több 

helyszínen is lehetővé tennék. 

1. Célkitűzések 

Ezen intézkedés általános célja, hogy az infrastruktúra és/vagy a sporttevékenységek/-

programok kínálatának az igényekhez történő igazítása révén lehetőséget biztosítson a 

sportszervezeteknek a sport és a testmozgás új formáinak kialakítására és előmozdítására.    

                                                           
1      Az oktatás, az ifjúság, a sport és a kultúra területéhez tartozó kísérleti projektek és előkészítő intézkedések 
végrehajtására vonatkozó 2020. évi éves munkaprogram  
          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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Ez magában foglalja a sport és a testmozgás új formáinak kialakítását, az e tevékenységekkel és 

azok előnyeivel kapcsolatos tájékoztatást, valamint a kis méretű szabadidős sportlétesítmények 

fejlesztését. 

Az előkészítő intézkedés várható eredményei a következők:  

  

 a sport és a testmozgás új formáinak feltérképezése és jobb ismerete; 

 a sport és a testmozgás új formáit előmozdító tevékenységek és kezdeményezések 

kialakítása különböző szereplők, például szövetségek, sportszervezetek vagy helyi 

hatóságok által;  

 kis méretű szabadidős sportlétesítmények fejlesztése és a már meglévők átalakítása; 

 a sport és a testmozgás új formáinak jobb integrálása a hagyományos sportszövetségek 

és -szervezetek meglévő kínálatába; 

 a fiatalok fokozott részvétele a sportban. 

 

A pályázó szervezetnek az Európai Unió valamelyik tagállamában kell székhellyel rendelkeznie.   

 

Ezen intézkedés konkrét célkitűzése a testmozgás előmozdításának támogatása a sport 
gyakorlásának rugalmas, modern módjai révén, mind a kínálatot (edzések, tevékenységek), 
mind az infrastruktúrát illetően. 

2. Támogathatósági kritériumok 

Kizárólag az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező szervezetek pályázata 

támogatható. 

 

A támogathatóság feltételeként a projekteket benyújtó pályázóknak az alábbi kritériumoknak 

kell megfelelniük:  

 a pályázó olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezet, amely 
főként a sport területén tevékenykedik és rendszeresen szervez bármilyen szintű 
sporttevékenységeket;  

 bejegyzett székhelye valamelyik uniós tagállamban található.  
 

A pályázatokat a következő pályázók bármelyike benyújthatja (a lista nem kimerítő és csupán 
példaként szolgál): 

 

 európai vagy nemzeti sportszövetségek; 

 nonprofit szervezetek (magán vagy állami); 

 hatóságok (országos, regionális, helyi); 

 nemzetközi vagy európai hatóság; 
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 sportklubok.  

 

E pályázati felhívás keretében természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra. 

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről szóló 

megállapodás 2020. február 1-jei hatálybalépését követően – különös tekintettel a 

megállapodás 127. cikke (6) bekezdésére, valamint 137. és 138. cikkére – az Európai Unió 

valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi 

személyekre való hivatkozást úgy kell értelmezni, hogy az az Egyesült Királyságban lakóhellyel 

rendelkező, illetve letelepedett természetes, illetve jogi személyekre is vonatkozik. Ennélfogva a 

felhívás keretében az Egyesült Királyságban lakóhellyel rendelkező személyek és az ott 

letelepedett szervezetek is jogosultak pályázat benyújtására. 

3. Támogatható tevékenységek 

Csak a 1. szakaszban említett célkitűzések vagy azok egyikének megvalósítására irányuló 

tevékenységek támogathatók. 

A pályázóknak konkrétan olyan intézkedéseket kell javasolniuk, amelyek előmozdítják a 

sportolás új formáit, például a következők integrálásával (nem kimerítő lista): 

 a meglévő infrastruktúra átalakítása; 

 a testmozgás új formáinak megszervezése; 

 a képzési programok innovatív megközelítése; 

 generációk közötti tevékenységek; 

 a digitális technológia használata. 

Végrehajtási időszak 

 A tevékenységek nem kezdődhetnek meg 2021. január 1-je előtt. 

 A tevékenységeknek 2023. december 31-ig be kell fejeződniük. 

A tevékenységeket az uniós tagállamokban kell megvalósítani. A projektek minimális futamideje 

12 hónap, és egyik projekt sem tarthat tovább 36 hónapnál. 

Az e pályázati felhívásban meghatározottnál hosszabb vagy rövidebb időszakra tervezett 

projektekre irányuló kérelmek nem fogadhatók el. 

4. Odaítélési szempontok 

A pályázatok elbírálásának szempontjai a következők: 
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 A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont): Az első kritérium esetében 

40-ből minimum 20 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő pályázatok 

elutasításra kerülnek. 

Az első kritérium kapcsán a pályázatok az alapján kerülnek elbírálásra, hogy: 

 milyen mértékben járulnak hozzá a 2. szakaszban említett intézkedés általános 

célkitűzésének a megvalósításához, különösen a sportolás és a testmozgás új formáinak 

kialakítása tekintetében, és mennyire állnak összhangban a sport területén 

alkalmazandó uniós szakpolitikákkal; 

 milyen mértékben járulnak hozzá a 2. szakaszban meghatározott intézkedéstől várt 

eredményekhez (azaz a kis méretű szabadidősport-létesítmények fejlesztése és a már 

meglévő létesítmények átalakítása; a sport és a testmozgás új formáit előmozdító 

tevékenységek és kezdeményezések kidolgozása); 

 milyen mértékben járulnak hozzá a 2. szakaszban meghatározott konkrét célkitűzéshez 

(a testmozgás előmozdításának támogatása a sportolás rugalmas, modern módjai 

révén). 

 

 A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont): A második kritérium esetében 

40-ből minimum 20 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő pályázatok 

elutasításra kerülnek. 

A második kritérium kapcsán a pályázatok az általuk javasolt tevékenységek általános 

megtervezésének minősége és a tevékenységek végrehajtására vonatkozó 

módszertanok alapján kerülnek elbírálásra. A következő szempontok vehetők 

figyelembe: 

 a projekttevékenységekben részt vevő és azok előnyét élvező személyek száma; 

 a különböző uniós tagállamokkal kialakított együttműködés és/vagy a különböző 
sportágak bevonása;  

 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 

 a javasolt tevékenységek fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak a 

tevékenységek a projekt befejezése után is); 

 a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt költségvetés közötti összhang; 

 a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága. 
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 A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont): A harmadik kritérium esetében 

20-ból minimum 10 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő pályázatok 

elutasításra kerülnek. 

A harmadik kritérium kapcsán a pályázatok az alapján kerülnek elbírálásra, hogy milyen 

mértékben tudja a pályázó bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek különböző 

elemeinek megszervezésére, koordinálására és végrehajtására. A következő szempontok 

vehetők figyelembe: 

 

 a projektcsapat általános minősége; 

 a vállalt kockázatok és a kockázatcsökkentő intézkedések; 

 a projekt eredményeinek a külső szervezetek és a lakosság felé történő 

kommunikációját célzó intézkedések alkalmassága és minősége. 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fenti súlyozás alapján részesülnek 

pontszámban. Az egyes kritériumok fent említett küszöbértékeit el nem érő pályázatok 

elutasításra kerülnek. 

Továbbá a három kritérium esetében összesen legalább 60 pontot kell elérni. Az ezt a 

küszöbértéket el nem érő pályázatok elutasításra kerülnek. 

5. Rendelkezésre álló költségvetés 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 1 200 000 EUR.  

Az uniós támogatás a teljes elszámolható költség legfeljebb 80 %-ának társfinanszírozására 

korlátozódik.  

Elvben 2–4 projektet kell kiválasztani. 

 

A támogatás kedvezményezettenkénti maximális összege 650 000 EUR. 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló 

összes pénzeszközt. 

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje 

 

A támogatási kérelmeket az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani a pályázati felhívás 

weboldalán elérhető elektronikus űrlap kitöltésével. 
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A megfelelően kitöltött pályázati űrlapot 2020. július 1-jéig (brüsszeli idő szerint déli 12:00 

óráig) kell elküldeni. A papíralapon, faxon, e-mailben vagy egyéb módon benyújtott pályázatok 

nem fogadhatók el. 

7. Kiegészítő információk 

Kérdéseit a következő e-mail-címre küldheti:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

