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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EAC/S09/2020 

Programy v oblasti športu na miestnej úrovni a inovácia infraštruktúry 

Táto výzva na predkladanie návrhov slúži na implementáciu prípravnej akcie na vykonávanie 

programov v oblasti športu na miestnej úrovni a inovácie infraštruktúry v súlade s rozhodnutím 

Komisie C(2020) 1194 zo 4. marca 2020 o prijatí ročného pracovného programu1 na 

vykonávanie pilotných projektov a prípravných akcií v oblasti vzdelávania, športu a kultúry na 

rok 2020. 

V Európe sa športové a pohybové aktivity obyčajne uskutočňujú v rámci športových klubov 

a organizácií. Tieto tradičné štruktúry organizujú športové činnosti v súlade so stabilnými 

pravidlami („pravidlami hry“). Vo všeobecnosti sa takéto činnosti organizovali zväčša v prostredí 

veľkých a nákladných športových zariadení. 

V súčasnosti sa však individuálne potreby a preferencie v oblasti športu rýchlo menia. Z údajov 

o účasti na športových a pohybových aktivitách vyplýva, že rozdiely medzi športovými 

aktivitami, ktoré ponúkajú tradičné športové organizácie, a dopytom jednotlivcov sú čoraz 

väčšie. Aby prilákali nové generácie, športové federácie, organizácie a kluby by mali zlepšiť 

svoju ponuku prostredníctvom tvorivosti, inovácie a nových foriem činností. 

Mohli by sa postupne uberať dvomi smermi. Najprv môžu zvážiť rozšírenie svojej ponuky tak, 

aby bola rozmanitejšia, neformálnejšia a otvorená širšej verejnosti, čo by zároveň prispelo 

k demokratizácii a integrácii. Následne by mohli využívať a podporovať ľahké a flexibilné 

športové infraštruktúry umožňujúce športovať na rozmanitejších miestach. 

1. Ciele 

Všeobecným cieľom tejto akcie je poskytnúť športovým organizáciám príležitosť na rozvoj 

a podporu nových foriem vykonávania športových a pohybových aktivít prostredníctvom 

prispôsobenia infraštruktúry a/alebo ponuky športových aktivít/programov.    

                                                           
1  Ročný pracovný program na vykonávanie pilotných projektov a prípravných akcií v oblasti vzdelávania, 

mládeže, športu a kultúry na rok 2020  
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
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-annual-work-programme-creative-europe-c2019-1194.pdf
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Zahŕňa to aj rozvoj nových foriem športových a pohybových aktivít, informovanie o takýchto 

aktivitách a ich prospešnosti, ako aj rozvoj malých rekreačných športových zariadení. 

Medzi očakávané výsledky tejto prípravnej akcie patrí:  

  

 prehľad a lepšie poznatky o nových formách vykonávania športových a pohybových 

aktivít, 

 činnosti a iniciatívy podporujúce nové formy vykonávania športových a pohybových 

aktivít rôznymi aktérmi, ako sú federácie, športové organizácie alebo miestne orgány,  

 rozvoj malých, rekreačných športových zariadení a prispôsobenie súčasných zariadení, 

 lepšia integrácia nových spôsobov vykonávania športových a pohybových aktivít do 

súčasnej ponuky tradičných športových federácií a organizácií, 

 vyššia účasť mladých ľudí na športe. 

 

Žiadajúca organizácia musí sídliť v jednom z členských štátov EÚ.   

 

Špecifickým cieľom tejto akcie je podporiť propagovanie pohybových aktivít prostredníctvom 
pružných, moderných spôsobov športovania, a to nielen pokiaľ ide o ponuku (tréningy, aktivity), 
ale aj infraštruktúru. 

2. Kritériá oprávnenosti 

Oprávnené sú len žiadosti právnych subjektov so sídlom v členských štátoch EÚ. 

 

Aby boli predložené projekty oprávnené, žiadatelia musia spĺňať tieto kritériá:  

 sú verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá pôsobí najmä 
v oblasti športu a pravidelne organizuje športové aktivity (na akejkoľvek úrovni),  

 majú registrované sídlo v jednom z členských štátov EÚ.  
 

Návrhy môže predkladať ktorýkoľvek z týchto žiadateľov (zoznam nie je vyčerpávajúci a uvádza 
sa len ako príklad): 

 

 európske alebo národné športové federácie, 

 nezisková organizácia (súkromná alebo verejná), 

 subjekty verejného sektora (národné, regionálne, miestne), 

 medzinárodné alebo európske organizácie, 

 športové kluby.  

 

Fyzické osoby nie sú oprávnené žiadať o grant v rámci tejto výzvy. 
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Upozorňujeme, že po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ 

1. februára 2020, a najmä jej článku 127 ods. 6 a článkov 137 a 138, sa odkazy na fyzické alebo 

právnické osoby s pobytom alebo sídlom v členskom štáte Európskej únie majú chápať tak, že 

zahŕňajú aj fyzické alebo právnické osoby s pobytom alebo sídlom v Spojenom kráľovstve. 

Osoby s pobytom v Spojenom kráľovstve a subjekty zo Spojeného kráľovstva sú preto 

oprávnené zúčastniť sa na tejto výzve. 

3. Oprávnené činnosti 

Oprávnené sú len činnosti, ktorými sa sleduje jeden alebo viaceré ciele uvedené v oddiele 1. 

Od uchádzačov sa konkrétne očakáva, že navrhnú akcie na podporu nových foriem športovania, 

ktoré budú zahŕňať napríklad tieto rozmery (neúplný zoznam): 

 prispôsobenie existujúcej infraštruktúry, 

 organizácia nových foriem pohybových aktivít, 

 inovatívny prístup k tréningovým programom, 

 medzigeneračné aktivity, 

 využívanie digitálnych technológií. 

Obdobie implementácie 

 Aktivity sa nesmú začať skôr ako 1. januára 2021. 

 Aktivity sa majú ukončiť do 31. decembra 2023. 

Tieto aktivity sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ. Minimálna dĺžka trvania projektov 

je 12 mesiacov. Maximálna dĺžka trvania projektov je 36 mesiacov. 

Žiadosti týkajúce sa projektov naplánovaných na kratšie alebo dlhšie obdobie, než je obdobie 

špecifikované v tejto výzve na predkladanie návrhov, nebudú prijaté. 

4. Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií: 

 Relevantnosť projektu (kritérium 1, najviac 40 bodov): na kritérium 1 sa bude 

uplatňovať minimálny počet bodov, a to 20 zo 40; žiadosti, ktoré nedosiahnu 

minimálny počet bodov, budú zamietnuté. 

V rámci kritéria 1 sa budú návrhy posudzovať podľa toho, do akej miery: 
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 prispievajú k všeobecnému cieľu akcie uvedenému v bode 2, najmä pokiaľ ide o rozvoj 

foriem vykonávania športových a pohybových aktivít, a či sú v súlade s politikami EÚ 

v oblasti športu, 

 prispievajú k očakávaným výsledkom akcie vymedzeným v oddiele 2 (t. j. rozvoj malých, 

rekreačných športových zariadení a prispôsobenie súčasných zariadení; k rozvoju 

činností a iniciatív na podporu nových foriem vykonávania športových a pohybových 

aktivít), 

 prispievajú k špecifickému cieľu vymedzenému v oddiele 2 (podpora pri propagovaní 

pohybových aktivít prostredníctvom pružných, moderných spôsobov športovania). 

 

 Kvalita (kritérium 2, najviac 40 bodov): na kritérium 2 sa bude uplatňovať minimálny 

počet bodov, a to 20 zo 40; žiadosti, ktoré nedosiahnu minimálny počet bodov, budú 

zamietnuté. 

V rámci kritéria 2 sa budú návrhy posudzovať podľa kvality celkovej koncepcie 

navrhovaných aktivít a metodiky použitej na ich realizáciu. Zohľadnia sa tieto aspekty: 

 počet účastníkov, ktorí sú zapojení do aktivít projektu a majú z nich prospech, 

 spolupráca nadviazaná s rôznymi členskými štátmi EÚ a/alebo zahŕňajúca rôzne športy,  

 nákladová efektívnosť (miera nákladovej efektívnosti projektu a primeranosti zdrojov 

pridelených na jednotlivé aktivity), 

 udržateľnosť navrhovaných aktivít (miera realizácie aktivít aj po ukončení projektu), 

 súlad medzi cieľmi projektu, metodikou, aktivitami a navrhovaným rozpočtom, 

 kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky. 

 

 Riadenie projektu (kritérium 3, najviac 20 bodov): na kritérium 3 sa bude uplatňovať 

minimálny počet bodov, a to 10 z 20; žiadosti, ktoré nedosiahnu minimálny počet 

bodov, budú zamietnuté. 

V rámci kritéria 3 sa budú návrhy posudzovať podľa toho, do akej miery žiadatelia 

preukážu schopnosť organizovať, koordinovať a realizovať jednotlivé aspekty 

navrhovaných aktivít. Zohľadnia sa tieto aspekty: 

 

 celková kvalita projektového tímu, 

 predpokladané riziká a opatrenia na ich zmiernenie, 

 primeranosť a kvalita opatrení zameraných na spoločné využívanie výsledkov projektu 

externými organizáciami a širokou verejnosťou. 



5 
 

Oprávneným žiadostiam sa pridelí príslušný počet bodov z maximálneho počtu 100 na základe 

uvedenej váhy jednotlivých kritérií. Žiadosti, ktoré nedosiahnu uvedený minimálny počet bodov 

pre každé kritérium, budú zamietnuté. 

Okrem toho sa na kombináciu všetkých troch kritérií na vyhodnotenie ponúk uplatní 

minimálny počet bodov, a to 60. Žiadosti, ktoré nedosiahnu tento minimálny počet bodov, 

budú takisto zamietnuté. 

5. Dostupné rozpočtové prostriedky 

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy na 

predkladanie návrhov, sa odhaduje na 1 200 000 EUR.  

Maximálna miera spolufinancovania prostredníctvom grantu EÚ je obmedzená na 80 % 

oprávnených nákladov.  

V zásade by sa mali vybrať 2 až 4 projekty. 

 

Maximálna suma na jednotlivý grant bude 650 000 EUR. 

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky. 

 

6. Termín predkladania žiadostí 

 

Žiadosti o grant musia byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov EÚ s použitím 

elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke výzvy na predkladanie 

návrhov. 

Riadne vyplnený formulár žiadosti sa musí predložiť do 1. 7. 2020, 12.00 hod. (poludnie) 

bruselského času. Žiadosti zaslané v papierovej podobe, faxom, emailom alebo iným spôsobom 

nebudú akceptované. 

7. Doplňujúce informácie 

Prípadné otázky posielajte na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

