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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EAC/S09/2020 

Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu masowego 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania 

przygotowawczego na potrzeby realizacji „Programy i innowacje infrastrukturalne dla sportu 

masowego” zgodnie z decyzją Komisji C(2020)1194 z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia 

rocznego programu prac na rok 20201 w odniesieniu do realizacji projektów pilotażowych 

i działań przygotowawczych w dziedzinie edukacji, sportu i kultury. 

Uprawianie sportu i aktywność fizyczna w Europie tradycyjnie praktykowane są w ramach 

klubów i organizacji sportowych. Te tradycyjne struktury organizują uprawianie sportu zgodnie 

ze stabilnymi zasadami („reguły gry”). W wielu przypadkach środowiskiem, w którym 

organizowano te praktyki, były na ogół duże i kosztowne obiekty sportowe. 

Obecnie jednak indywidualne potrzeby i preferencje dotyczące sportu szybko się zmieniają. 

Dane liczbowe dotyczące uczestnictwa w aktywnościach sportowych i fizycznych wskazują, że 

między podażą możliwości uprawiania sportu za pośrednictwem tradycyjnych organizacji 

sportowych a popytem na nie wśród ludności występuje coraz większa rozbieżność. Aby 

przyciągnąć nowe pokolenia, federacje, organizacje i kluby sportowe powinny poprawić swoją 

ofertę, wykorzystując kreatywność i innowacje oraz stosując praktyki nowego typu. 

Mogłyby one rozważyć pójście w swoich działaniach w dwóch kierunkach. Po pierwsze, mogą 

rozważyć rozszerzenie swojej oferty i uczynienie jej bardziej zróżnicowaną, nieformalną 

i otwartą dla nowych odbiorców, kładąc jednocześnie nacisk na demokratyzację i integrację. Po 

drugie, mogłyby one wykorzystywać i promować lekkie i elastyczne infrastruktury sportowe, 

umożliwiające uprawianie sportu w większej różnorodności miejsc. 

1. Cele 

Ogólnym celem tego działania jest umożliwienie organizacjom sportowym rozwoju 

i promowania nowych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej poprzez dostosowanie 

infrastruktury lub oferty zajęć/programów sportowych.    

                                                           
1 Roczny program prac na 2020 r. w zakresie realizacji projektów pilotażowych i działań przygotowawczych 
w dziedzinie edukacji, sportu i kultury  
 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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Obejmuje to rozwijanie nowych form sportu i aktywności fizycznej, przekazywanie informacji na 

ich temat i na temat płynących z nich korzyści, a także tworzenia małych, rekreacyjnych 

obiektów sportowych. 

Oczekiwane wyniki tego działania przygotowawczego obejmują:  

  

 dokonanie przeglądu i zdobycie większej wiedzy na temat nowych form uprawiania 

sportu i aktywności fizycznej; 

 działania i inicjatywy promujące nowe formy aktywności sportowej i aktywności 

fizycznej podejmowane przez różne podmioty, takie jak federacje, organizacje sportowe 

lub władze lokalne;  

 tworzenie małych, rekreacyjnych obiektów sportowych i dostosowanie obiektów już 

istniejących; 

 lepsze uwzględnienie nowych sposobów uprawiania sportu i aktywności fizycznej 

w istniejącej ofercie tradycyjnych federacji i organizacji sportowych; 

 większy udział młodych ludzi w sporcie. 

 

Składająca wniosek organizacja musi mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.  

 

Szczegółowym celem tego działania jest wspieranie promowania aktywności fizycznej poprzez 
elastyczne i nowoczesne sposoby uprawiania sportu, zarówno pod względem oferty (treningi 
i zajęcia sportowe), jak i pod względem infrastruktury. 

2. Kryteria kwalifikowalności 

Kwalifikują się jedynie wnioski złożone przez podmioty prawne mające siedzibę w państwach 

członkowskich UE. 

 

Aby projekty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą zostać przedstawione przez 

wnioskodawców, którzy spełniają następujące kryteria:  

 są organizacją publiczną lub prywatną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą 
działalność głównie w dziedzinie sportu i regularnie zajmującą się organizacją zajęć 
sportowych na jakimkolwiek poziomie;  

 posiadają siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.  
 

Wnioski mogą składać następujące podmioty (lista nie jest wyczerpująca i podana jest 
wyłącznie, jako przykład): 

 

 europejskie lub krajowe federacje sportowe; 

 organizacje nienastawione na zysk (prywatne lub publiczne); 
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 organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne); 

 organizacje międzynarodowe lub europejskie; 

 kluby sportowe.  

 

Osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania dotacji w ramach niniejszego zaproszenia. 

Po wejściu w życie w dniu 1 lutego 2020 r. umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa 

z Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 6, art. 137 i art. 138, odniesienia do osób 

fizycznych lub prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim 

Unii Europejskiej należy rozumieć jako obejmujące osoby fizyczne lub prawne mające miejsce 

zamieszkania lub siedzibę w Zjednoczonym Królestwie. W związku z tym mieszkańcy i podmioty 

Zjednoczonego Królestwa kwalifikują się do uczestnictwa w niniejszym zaproszeniu do składania 

wniosków. 

3. Kwalifikujące się działania 

Do wsparcia kwalifikują się jedynie działania służące realizacji, co najmniej jednego z celów 

wymienionych w sekcji 1. 

W szczególności oczekuje się, że wnioskodawcy zaproponują działania promujące nowe formy 

aktywności sportowej, obejmujące na przykład następujące aspekty (niewyczerpujący wykaz): 

 dostosowanie istniejącej infrastruktury; 

 organizowanie nowych form aktywności fizycznej; 

 innowacyjne podejście do programów treningowych; 

 aktywność międzypokoleniowa; 

 wykorzystanie technologii cyfrowej. 

Okres realizacji 

 działania nie mogą rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2021 r.; 

 działania powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Działania te muszą się odbywać w państwach członkowskich UE. Minimalny czas trwania 

projektów wynosi 12 miesięcy. Maksymalny czas trwania projektów wynosi 36 miesięcy. 

Wnioski dotyczące projektów przewidzianych do realizacji przez okres krótszy lub dłuższy niż 

jest to określone w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków nie będą przyjmowane. 

4. Kryteria wyboru 

Kwalifikowalne wnioski będą oceniane według następujących kryteriów: 
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 adekwatność projektu (kryterium 1) (maksymalnie 40 punktów): W przypadku 

kryterium 1 zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 20 punktów na 40; 

wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną odrzucone. 

W ramach kryterium 1 wnioski będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim: 

 przyczyniają się do realizacji ogólnego celu działania opisanego w sekcji 2, 

w szczególności w odniesieniu do rozwijania form uprawiania sportu i aktywności 

fizycznej, oraz są zgodne z polityką UE w dziedzinie sportu; 

 przyczyniają się do oczekiwanych rezultatów działań określonych w sekcji 1 (tj. 

tworzenia małych, rekreacyjnych obiektów sportowych i dostosowania obiektów 

sportowych już istniejących; rozwijania działań i inicjatyw promujących nowe formy 

uprawiania sportu i aktywności fizycznej); 

 przyczyniają się do realizacji celu szczegółowego określonego w sekcji 1 (wspieranie 

promowania aktywności fizycznej poprzez elastyczne i nowoczesne sposoby uprawiania 

sportu). 

 

 Jakość (kryterium 2) (maksymalnie 40 punktów): W przypadku kryterium 2 zostanie 

zastosowany minimalny próg wynoszący 20 punktów na 40; wnioski, którym 

przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną odrzucone. 

W ramach kryterium 2 wnioski będą oceniane na podstawie jakości ogólnych założeń 

proponowanych działań oraz proponowanej metodyki ich realizacji. Brane będą pod 

uwagę następujące aspekty: 

 liczba uczestników zaangażowanych w działania w ramach projektu i korzystających 

z nich; 

 współpraca z różnymi państwami członkowskimi UE lub uwzględnienie różnych dyscyplin 
sportu;  

 opłacalność (zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie 

odpowiednich zasobów na każde działanie); 

 trwałość proponowanych działań (zakres, w jakim działania będą prowadzone również 

po zakończeniu projektu); 

 spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu; 

 jakość i wykonalność proponowanej metodyki. 
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 Zarządzanie projektem (kryterium 3) (maksymalnie 20 punktów): W przypadku 

kryterium 3 zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 10 punktów na 20; 

wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną odrzucone. 

W ramach kryterium 3 wnioski będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim 

wnioskodawcy wykazują się zdolnością do organizowania, koordynowania i wdrażania 

poszczególnych aspektów proponowanych działań. Brane będą pod uwagę następujące 

aspekty: 

 

 ogólna jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt; 

 przewidywane czynniki ryzyka i działania ograniczające ryzyko; 

 stosowność i jakość środków mających na celu dzielenie się wynikami projektu 

z organizacjami zewnętrznymi i ogółem społeczeństwa. 

Kwalifikowalnym wnioskom przyznane zostaną punkty z łącznej puli 100 punktów, na podstawie 

wyżej określonej punktacji. Wnioski, które uzyskały liczbę punktów poniżej progów określonych 

dla wyżej wymienionych kryteriów, zostaną odrzucone. 

Ponadto minimalny próg 60 punktów zostanie zastosowany do wszystkich trzech kryteriów 

przyznania dotacji łącznie. Wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, 

również zostaną odrzucone. 

5. Dostępny budżet 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego zaproszenia do 

składania wniosków szacuje się na 1 200 000 EUR.  

Maksymalny wskaźnik współfinansowania z dotacji UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.  

W zasadzie wybranych powinno zostać od 2 do 4 projektów. 

 
Maksymalna kwota pojedynczej dotacji wynosi 650 000 EUR. 

Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków finansowych. 

 

6. Termin składania wniosków 

 

Wnioski o udzielenie dotacji należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE na elektronicznym 

formularzu dostępnym na stronie, na której znajduje się zaproszenie do składania wniosków. 

Należycie wypełniony formularz należy złożyć przed dniem 1.07.2020 r. (godz. 12:00 czasu 

obowiązującego w Brukseli). Wnioski wysyłane na papierze, faksem, pocztą elektroniczną lub w inny 

sposób nie będą rozpatrywane. 
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7. Informacje dodatkowe 

W razie pytań należy kontaktować się z:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

