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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN – EAC/S09/2020 

Amateursportprogramma’s en innovatie van de infrastructuur 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie 

“Amateursportprogramma’s en innovatie van infrastructuur” in overeenstemming met 

Besluit C(2020) 1194 van de Commissie van 4 maart 2020 over de goedkeuring van het jaarlijkse 

werkprogramma van 20201 voor de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende acties op 

het gebied van onderwijs, sport en cultuur. 

De beoefening van sport en lichaamsbeweging vinden in Europa traditiegetrouw plaats binnen 

sportclubs en -organisaties. Binnen deze traditionele structuren wordt de sportbeoefening 

volgens stabiele regels georganiseerd (“de spelregels”). In veel gevallen gebeurde dit in grote 

en dure sportfaciliteiten. 

Tegenwoordig zijn de individuele behoeften en voorkeuren met betrekking tot sport in hoog 

tempo aan het veranderen. Uit cijfers over de deelname aan sport en lichaamsbeweging blijkt 

dat het sportaanbod van de traditionele sportorganisaties en de behoeften van de 

sportbeoefenaren steeds verder uit elkaar komen te liggen. Om nieuwe generaties aan te 

trekken, moeten sportfederaties, -organisaties en -clubs hun aanbod verbeteren door middel 

van creativiteit, innovatie en nieuwe werkwijzen. 

Zij kunnen hierbij in twee richtingen werken. In de eerste plaats kunnen zij hun aanbod 

uitbreiden, het gevarieerder en informeler maken en openstellen voor nieuwe doelgroepen, en 

tegelijkertijd de democratisering en integratie bevorderen. In de tweede plaats kunnen zij lichte 

en flexibele sportinfrastructuur gebruiken en bevorderen, zodat sport op een grotere 

verscheidenheid aan locaties kan worden beoefend. 

1. Doelstellingen 

De algemene doelstelling van deze actie is sportorganisaties de gelegenheid te bieden nieuwe 

vormen van sport en lichaamsbeweging te ontwikkelen en te bevorderen door de 

infrastructuur en/of het aanbod van sportactiviteiten/-programma’s aan te passen.    

                                                           
1 Jaarlijks werkprogramma voor 2020 voor de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende acties op het 
gebied van onderwijs, jeugd, sport en cultuur.  
 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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Daarbij gaat het onder andere om de ontwikkeling van nieuwe vormen van sport en 

lichaamsbeweging, de communicatie over deze activiteiten en de voordelen ervan, en de 

ontwikkeling van kleine, recreatieve sportfaciliteiten. 

De verwachte resultaten van deze voorbereidende actie zijn onder meer:  

  

 een overzicht en een betere kennis van de nieuwe vormen van sport en 

lichaamsbeweging; 

 activiteiten en initiatieven ter bevordering van nieuwe vormen van sport en 

lichaamsbeweging vanuit verschillende actoren, zoals federaties, sportorganisaties of 

lokale overheden;  

 ontwikkeling van kleine, recreatieve sportfaciliteiten en aanpassing van de reeds 

bestaande faciliteiten; 

 betere integratie van nieuwe manieren om sport en lichaamsbeweging te beoefenen in 

het bestaande aanbod van de traditionele sportfederaties en -organisaties; 

 een verhoogde deelname van jongeren aan sport. 

 

De aanvragende organisatie moet in een van de EU-lidstaten gevestigd zijn.   

 

De specifieke doelstelling van deze actie is om de bevordering van lichaamsbeweging te 
ondersteunen door middel van flexibele, moderne manieren van sportbeoefening, zowel qua 
aanbod (trainingen, activiteiten) als qua infrastructuur. 

2. Subsidiabiliteitscriteria 

Enkel aanvragen van in EU-lidstaten gevestigde juridische entiteiten komen in aanmerking. 

 

Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de aanvragers van projecten aan de 

volgende criteria voldoen:  

 een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die voornamelijk 
actief is op het gebied van sport en regelmatig sportactiviteiten organiseert, ongeacht 
op welk niveau;  

 officieel gevestigd zijn in een van de lidstaten van de EU.  
 

De volgende aanvragers mogen voorstellen indienen (de lijst is niet uitputtend en dient alleen 
als voorbeeld): 

 

 Europese of landelijke sportfederaties; 

 (particuliere of openbare) non-profitorganisaties; 

 (nationale, regionale of lokale) overheden; 



3 
 

 internationale of Europese organisaties; 

 sportclubs.  

 

Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze 
oproep. 

Gelieve er rekening mee te houden dat sinds de inwerkingtreding van het 

terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk op 1 februari 2020 – en met 

name van artikel 127, lid 6, en de artikelen 137 en 138 – de verwijzingen naar in een lidstaat 

van de Europese Unie verblijvende of gevestigde natuurlijke of rechtspersonen ook verwijzen 

naar in het Verenigd Koninkrijk verblijvende of gevestigde natuurlijke of rechtspersonen. 

Ingezetenen en entiteiten van het Verenigd Koninkrijk komen bijgevolg in aanmerking voor 

deelname aan deze oproep. 

3. Subsidiabele activiteiten 

Enkel activiteiten ter verwezenlijking van één of meerdere van de in punt 1 vermelde 

doelstellingen zijn subsidiabel. 

Specifiek wordt van de aanvragers verwacht dat zij acties voorstellen ter bevordering van 

nieuwe vormen van sportbeoefening, waarbij bijvoorbeeld de volgende elementen worden 

geïntegreerd (niet-uitputtende lijst): 

 aanpassing van de bestaande infrastructuur; 

 organisatie van nieuwe vormen van lichaamsbeweging; 

 innovatieve benadering van trainingsprogramma’s; 

 activiteiten voor verschillende generaties; 

 gebruik van digitale technologie. 

Uitvoeringstermijn 

 De activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2021 van start gaan. 

 de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2023 worden afgesloten. 

Deze activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU. De minimale duur van de 

projecten bedraagt 12 maanden. De maximale duur van de projecten bedraagt 36 maanden. 

Aanvragen voor projecten die minder lang of langer lopen dan de in deze oproep vermelde 

periode, worden niet aanvaard. 

4. Toekenningscriteria 
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Subsidiabele aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria: 

 Relevantie van het project (criterium 1) (maximum 40 punten): Het voorstel moet voor 

criterium 1 minimaal 20 van de 40 punten behalen; voorstellen met minder punten 

worden uitgesloten. 

In het kader van criterium 1 worden voorstellen beoordeeld op basis van de mate 

waarin: 

 zij bijdragen tot de in punt 2 vermelde algemene doelstelling van de actie, met name 

wat betreft de ontwikkeling van vormen van sportbeoefening en lichaamsbeweging, en 

in overeenstemming zijn met het beleid van de EU op het gebied van sport; 

 zij bijdragen tot de resultaten die worden verwacht van de in punt 2 vermelde actie 

(d.w.z. de ontwikkeling van kleine, recreatieve sportfaciliteiten en aanpassing van de 

reeds bestaande faciliteiten; de ontwikkeling van activiteiten en initiatieven ter 

bevordering van nieuwe vormen van beoefening van sport en lichaamsbeweging); 

 zij bijdragen tot de in punt 2 vermelde specifieke doelstelling (ondersteuning van de 

bevordering van lichaamsbeweging door middel van flexibele, moderne manieren van 

sportbeoefening). 

 

 Kwaliteit (criterium 2) (maximum 40 punten): Het voorstel moet voor criterium 2 

minimaal 20 van de 40 punten behalen; voorstellen met minder punten worden 

uitgesloten. 

In het kader van criterium 2 worden voorstellen beoordeeld op basis van de kwaliteit 

van de algemene opzet van de voorgestelde activiteiten en de methodologie voor de 

uitvoering ervan. De volgende elementen worden hierbij in overweging genomen: 

 aantal deelnemers dat betrokken is en voordeel heeft bij de projectactiviteiten; 

 samenwerking met verschillende EU-lidstaten en/of ten aanzien van verschillende 
sporten;  

 kostenefficiëntie (de mate waarin het project kosteneffectief is en de nodige middelen 

toewijst aan elke activiteit); 

 duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties ook na het einde 

van het project zullen worden uitgevoerd); 

 consistentie tussen de projectdoelstellingen, methodologie, activiteiten en het 

voorgestelde budget; 

 kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde methode. 
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 Beheer van het project (criterium 3) (maximum 20 punten): Het voorstel moet voor 

criterium 3 minimaal 10 van de 20 punten behalen; voorstellen met minder punten 

worden uitgesloten. 

In het kader van criterium 3 worden voorstellen beoordeeld op basis van de mate 

waarin de aanvragers aantonen verschillende aspecten van de voorgestelde activiteiten 

te kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren. De volgende elementen worden 

hierbij in overweging genomen: 

 

 algehele kwaliteit van het projectteam; 

 overwogen risico’s en risicobeperkende maatregelen; 

 geschiktheid en kwaliteit van de maatregelen voor de verspreiding van de 

projectresultaten bij externe organisaties en het grote publiek. 

Op grond van de bovengenoemde weging worden punten toegekend aan de subsidiabele 

voorstellen (maximumaantal punten: 100). Voorstellen met minder dan het minimumaantal 

punten voor een van de bovenvermelde criteria worden uitgesloten. 

Bovendien moet het voorstel voor de drie toekenningscriteria samen minimaal 60 punten 

behalen. Voorstellen met minder punten worden uitgesloten. 

5. Beschikbare begrotingsmiddelen 

De totale begroting voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het 

indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 200 000 EUR.  

De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de 

subsidiabele kosten.  

In principe moeten tussen twee en vier projecten worden geselecteerd. 

 
Het maximumbedrag per afzonderlijke subsidie bedraagt 650 000 EUR. 

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen. 

 

6. Termijn voor indiening van aanvragen 

 

Subsidieaanvragen moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen en met gebruikmaking van 

het elektronische formulier dat beschikbaar is op de webpagina van de oproep tot het indienen van 

voorstellen. 
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Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet vóór 1 juli 2020 (12:00 uur ’s middags Belgische tijd) 

worden ingediend. Op papier, per fax, per e-mail of op andere wijze verstuurde aanvragen worden niet 

aanvaard. 

7. Aanvullende informatie 

Bij vragen kunt u contact opnemen met:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

