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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS: EAC/S09/2020 

Tautas sporta programmas un infrastruktūras inovācija 

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai īstenotu sagatavošanas darbību tautas 

sporta programmu un infrastruktūras inovācijas īstenošanai saskaņā ar Komisijas 2020. gada 

4. marta Lēmumu C(2020)1194 par to, lai pieņemtu 2020. gada darba programmu1 

izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanai izglītības, sporta un kultūras 

jomā. 

Nodarbošanās ar sportu un fiziskajām aktivitātēm Eiropā tradicionāli notiek sporta klubos un 

organizācijās. Šīs ierastās struktūras organizē sporta nodarbības saskaņā ar stabiliem 

noteikumiem (“spēles noteikumi”). Daudzos gadījumos liela un dārga sporta infrastruktūra 

kopumā bija vide, kurā šādas nodarbības tika organizētas. 

Tomēr mūsdienās ar sportu saistītās individuālās vajadzības un vēlmes strauji attīstās. Dati par 

nodarbošanos ar sportu un fiziskajām aktivitātēm liecina, ka palielinās neatbilstība starp 

tradicionālo sporta organizāciju sporta piedāvājumu un indivīdu pieprasījumu. Lai piesaistītu 

jaunas paaudzes, sporta federācijām, organizācijām un klubiem būtu jāuzlabo savs piedāvājums, 

izmantojot radošumu, inovāciju un jaunus sportošanas veidus. 

Tās varētu apsvērt iespēju strādāt divos virzienos. Pirmkārt, tās varētu apsvērt iespēju 

paplašināt savu piedāvājumu, padarot to daudzveidīgāku, neformālāku un atverot to jaunai 

sabiedrībai, vienlaikus atbalstot demokratizāciju un integrāciju. Otrkārt, tās varētu izmantot un 

popularizēt vieglu un elastīgu sporta infrastruktūru, kas ļauj nodarboties ar sportu dažādās 

vietās. 

1. Mērķi 

Šīs darbības vispārējais mērķis ir dot iespēju sporta organizācijām attīstīt un popularizēt 

jaunus veidus, kā nodarboties ar sportu un fiziskajām aktivitātēm, pielāgojot infrastruktūru 

un/vai piedāvājot sporta nodarbības/programmas.    

                                                           
12020. gada darba programma izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanai izglītības, jaunatnes, 
sporta un kultūras jomā.  
 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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Tas ietver jaunu sporta un fizisko aktivitāšu veidu attīstību, informēšanu par šīm aktivitātēm un 

to priekšrocībām, kā arī mazu atpūtas sporta objektu izveidi. 

Šīs sagatavošanas darbības gaidāmie iznākumi:  

  

 pārskats un labākas zināšanas par jauniem sporta un fizisko aktivitāšu veidiem; 

 darbības un iniciatīvas, ar kurām veicina jaunus sporta un fizisko aktivitāšu veidus, ko 

uzsāk dažādi dalībnieki, piemēram, federācijas, sporta organizācijas vai vietējās iestādes;  

 mazu atpūtas sporta objektu izveide un esošo objektu pielāgošana; 

 jaunu sportošanas un fizisko aktivitāšu veidu labāka integrācija tradicionālo sporta 

federāciju un organizāciju piedāvājumā; 

 lielāka jauniešu līdzdalība sportā. 

 

Pieteikuma iesniedzējai organizācijai jāatrodas vienā no ES dalībvalstīm.   

 

Šīs darbības konkrētais mērķis ir atbalstīt fiziskās aktivitātes popularizēšanu, izmantojot 
elastīgus un modernus sportošanas veidus gan piedāvājuma (apmācības, nodarbības), gan 
infrastruktūras ziņā. 

2. Atbilstības kritēriji 

Atbalsttiesīgi ir tikai tie pieteikumi, kurus iesniegušas juridiskas personas, kas veic 

uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs. 

 

Lai projekti varētu saņemt atbalstu, pretendentiem, kas tos iesniedz, jāatbilst šādiem 

kritērijiem:  

 pretendents ir publiska vai privāta organizācija ar juridiskās personas statusu, kas 
galvenokārt aktīvi darbojas sporta jomā un regulāri organizē jebkāda līmeņa sporta 
nodarbības;  

 juridiskā adrese ir reģistrēta kādā no ES dalībvalstīm.  
 

Priekšlikumus var iesniegt jebkurš no turpmāk minētajiem pretendentiem (saraksts nav 
izsmeļošs un ir sniegts tikai paraugam): 

 

 Eiropas vai valstu sporta federācijas; 

 bezpeļņas organizācija (privāta vai publiska); 

 publiskas iestādes (valsts, reģionālās, vietējās); 

 starptautiskas vai Eiropas organizācijas; 

 sporta klubi.  
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Fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties dotācijai saistībā ar šo uzaicinājumu. 

Ņemiet vērā, ka pēc tam, kad 2020. gada 1. februārī stājās spēkā ES un Apvienotās Karalistes 

izstāšanās līgums un jo īpaši tā 127. panta 6. punkts, 137. un 138. pants, atsauces uz fiziskām vai 

juridiskām personām, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir 

jāsaprot tā, ka ir ietvertas fiziskas vai juridiskas personas, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību 

Apvienotajā Karalistē. Tātad Apvienotās Karalistes iedzīvotāji un struktūras arī ir tiesīgas 

piedalīties šajā uzaicinājumā. 

3. Atbalsttiesīgās darbības 

Atbalsttiesīgas ir tikai darbības, ar kurām īsteno vienu vai vairākus 1. iedaļā minētos mērķus. 

Konkrētāk, gaidāms, ka pieteikuma iesniedzēji ierosinās darbības, kas popularizē jaunus 

sportošanas veidus, iekļaujot, piemēram, šādus aspektus (nepilnīgs saraksts): 

 esošās infrastruktūras pielāgošana; 

 jaunu fizisko aktivitāšu veidu organizēšana; 

 inovatīva pieeja mācību programmām; 

 starppaaudžu darbības; 

 digitālo tehnoloģiju izmantošana. 

Īstenošanas laikposms 

 Darbības nedrīkst sākties agrāk kā 2021. gada 1. janvārī. 

 Darbības jāpabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Šīs darbības jāveic ES dalībvalstīs. Projektu minimālais ilgums ir 12 mēneši. Projektu maksimālais 

ilgums ir 36 mēneši. 

Netiks pieņemti tādu projektu pieteikumi, kurus paredzēts īstenot ilgāku vai īsāku laiku, nekā 

norādīts šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

4. Piešķiršanas kritēriji 

Atbalsttiesīgos pieteikumus novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus. 

 Projekta atbilstība (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti): pirmajam kritērijam tiks 

piemērots minimālais slieksnis 20 punkti no 40; pieteikumi, kas nesaņems minimālo 

punktu skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 1. kritēriju priekšlikumus vērtēs, pamatojoties uz to, kādā mērā tie 

nodrošina turpmāk minēto: 
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 tie palīdz sasniegt 2. iedaļā minētās darbības vispārīgo mērķi, jo īpaši attiecībā uz jaunu 

sportošanas un fizisko aktivitāšu veidu attīstību, kā arī ir saskaņā ar ES politiku sporta 

jomā; 

 tie palīdz sasniegt iznākumus, kas plānoti no 2. iedaļā minētās darbības (t. i., mazu 

atpūtas sporta objektu izveide un jau esošo sporta objektu pielāgošana; tādu darbību un 

iniciatīvu izstrāde, kas popularizē jaunus sportošanas un fizisko aktivitāšu veidus); 

 tie palīdz sasniegt 2. iedaļā noteikto konkrēto mērķi (atbalstīt fiziskās aktivitātes 

popularizēšanu, izmantojot elastīgus un modernus sportošanas veidus). 

 

 Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti): otrajam kritērijam tiks piemērots 

minimālais slieksnis 20 punkti no 40; pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu 

skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 2. kritēriju priekšlikumus vērtēs, ņemot vērā ierosināto darbību vispārējās 

struktūras kvalitāti un to īstenošanai izmantoto metodiku. Tiks ņemti vērā šādi aspekti: 

 dalībnieku skaits, kuri iesaistīti projekta darbībās un gūst no tām labumu; 

 sadarbība, kas izveidota ar dažādām ES dalībvalstīm un/vai ietver dažādus sporta veidus;  

 izmaksefektivitāte (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā un vai katrai darbībai ir iedalīti 

atbilstoši līdzekļi); 

 ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā darbības tiks īstenotas arī pēc projekta 

beigām); 

 saskaņotība starp projekta mērķiem, metodiku, darbībām un ierosināto budžetu; 

 ierosinātās metodikas kvalitāte un īstenojamība. 

 

 Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti): trešajam kritērijam tiks piemērots 

minimālais slieksnis 10 punkti no 20; pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu 

skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 3. kritēriju priekšlikumus vērtēs, ņemot vērā to, cik lielā mērā pieteikuma 

iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un īstenot dažādos ierosināto 

darbību aspektus. Tiks ņemti vērā šādi aspekti: 

 

 projekta komandas vispārējā kvalitāte; 

 iespējamie riski un to novēršanas pasākumi; 

 to pasākumu piemērotība un kvalitāte, kuri ir paredzēti, lai par projekta rezultātiem 

informētu ārējas organizācijas un sabiedrību. 
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Punktus (no pavisam 100 punktiem) atbalsttiesīgajiem pieteikumiem piešķirs uz iepriekš minētā 

svēruma pamata. Pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu skaitu kādā no minētajiem 

kritērijiem, tiks noraidīti. 

Turklāt par trijiem piešķiršanas kritērijiem kopā jāsaņem vismaz 60 punkti. Pieteikumi, kas 

nesaņems šo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

5. Pieejamais budžets 

Kopējais projektu līdzfinansēšanai mērķiezīmētais budžets šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus ir 

aptuveni 1 200 000 EUR.  

ES dotācija nedrīkst pārsniegt maksimālo līdzfinansējuma likmi — 80 % no atbalsttiesīgajām izmaksām.                                                               

Principā būtu jāatlasa no 2 līdz 4 projektiem. 

 
Atsevišķas dotācijas maksimālā summa ir 650 000 EUR. 

Komisijai ir tiesības nepiešķirt visus pieejamos līdzekļus. 

 

6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

 

Dotāciju pieteikumiem jābūt sagatavotiem kādā no ES oficiālajām valodām, izmantojot elektronisko 

veidni, kas atrodama uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus tīmekļa lapā. 

Pieteikuma veidlapa pienācīgi jāaizpilda un jāiesniedz līdz 2020. gada 1. jūlija plkst. 12.00 dienā (pēc 

Briseles laika). Uz papīra, pa faksu, pa e-pastu vai citā veidā iesūtītie pieteikumi netiks pieņemti. 

7. Papildu informācija 

Jautājumu gadījumā rakstiet uz  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

