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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/S09/2020 

Programi in inovacija infrastrukture množičnega športa 

Ta razpis za zbiranje predlogov bo omogočil izvajanje pripravljalnega ukrepa „Programi in 

inovacija infrastrukture množičnega športa“ v skladu s Sklepom Komisije C(2020) 1194 z dne 4. 

marca 2020 o sprejetju letnega programa dela 20201 za izvedbo pilotnih projektov in 

pripravljalnih ukrepov na področju izobraževanja, športa in kulture. 

Ukvarjanje s športom in telesna dejavnost v Evropi tradicionalno potekata v okviru športnih 

klubov in organizacij. Te tradicionalne strukture organizirajo športne dejavnosti v skladu z 

ustaljenimi pravili („pravila igre“). V številnih primerih so te dejavnosti večinoma organizirane v 

velikih in dragih športnih objektih. 

Vendar se potrebe in želje posameznikov glede športa zdaj hitro spreminjajo. Podatki o 

udejstvovanju v športnih in telesnih dejavnostih kažejo na vse večjo neusklajenost med 

ponudbo športnih dejavnosti v okviru tradicionalnih športnih organizacij ter povpraševanjem 

posameznikov. Za pritegnitev novih generacij bi športne zveze, organizacije in klubi morali 

izboljšati svojo ponudbo z ustvarjalnostjo, inovacijami in novimi oblikami dejavnosti. 

Lahko bi razmislili o delovanju v dveh smereh. Kot prvo bi lahko povečali ponudbo, da bi bila 

bolj raznolika, neformalna in odprta za nove javnosti, s čimer bi hkrati spodbujali 

demokratizacijo in vključevanje. Kot drugo bi lahko uporabljali in spodbujali lahko in 

prilagodljivo športno infrastrukturo, ki omogoča ukvarjanje s športom na več raznolikih mestih. 

1. Cilji 

Splošni cilj tega ukrepa je športnim organizacijam omogočiti, da razvijejo in spodbujajo nove 

oblike ukvarjanja s športom in telesne dejavnosti s prilagoditvijo infrastrukture in/ali 

ponudbe športnih dejavnosti/programov.  

                                                           
1 Program dela 2020 za izvedbo pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov na področju izobraževanja, mladine, 
športa in kulture (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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To zajema razvoj novih oblik športnih in telesnih dejavnosti, komuniciranje o teh dejavnostih in 

njihovih koristih ter razvoj majhnih, rekreacijskih športnih objektov. 

Med pričakovanimi rezultati tega pripravljalnega ukrepa so:  

  

 pregled in boljše poznavanje novih oblik ukvarjanja s športom in telesne dejavnosti, 

 dejavnosti in pobude različnih akterjev, kot so zveze, športne organizacije ali lokalni 

organi, za spodbujanje novih oblik ukvarjanja s športom in telesne dejavnosti,  

 razvoj majhnih, rekreacijskih športnih objektov ter prilagoditev obstoječih objektov, 

 boljša vključitev novih oblik ukvarjanja s športom in telesne dejavnosti v obstoječo 

ponudbo tradicionalnih športnih zvez in organizacij, 

 povečano športno udejstvovanje mladih. 

 

Organizacija prijaviteljica mora imeti sedež v eni od držav članic EU.  

 

Specifični cilj tega ukrepa je podpreti spodbujanje telesne dejavnosti s prilagodljivimi, 
sodobnimi načini ukvarjanja s športom tako v smislu ponudbe (vadba, dejavnosti) kot tudi 
infrastrukture. 

2. Merila za upravičenost 

Upravičene so samo vloge pravnih subjektov s sedežem v eni od držav članic EU. 

 

Upravičeni so projekti, ki jih pripravijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:  

 so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na 
področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti na kateri koli ravni,  

 imajo statutarni sedež v eni od držav članic EU.  
 

Predloge lahko oddajo naslednji prijavitelji (seznam ni izčrpen in je naveden zgolj kot primer): 

 

 evropske ali nacionalne športne zveze, 

 neprofitne organizacije (zasebne ali javne), 

 javni organi (državni, regionalni, lokalni), 

 mednarodne ali evropske organizacije, 

 športni klubi.  

 

Fizične osebe niso upravičene do prijave za nepovratna sredstva na podlagi tega razpisa. 



3 
 

Po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom 1. februarja 2020, 

zlasti v skladu s členom 127(6), členom 137 in členom 138 sporazuma, sklicevanja na fizične ali 

pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v državi članici Evropske unije vključujejo fizične ali 

pravne osebe s prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu. Rezidenti in subjekti 

Združenega kraljestva so zato upravičeni do sodelovanja v tem razpisu. 

3. Upravičene dejavnosti 

Upravičene so samo dejavnosti, namenjene doseganju enega ali več ciljev iz točke 1. 

Od prijaviteljev se pričakuje, da predlagajo ukrepe za spodbujanje novih oblik ukvarjanja s 

športom, na primer z vključitvijo naslednjih elementov (seznam ni izčrpen): 

 prilagoditev obstoječe infrastrukture, 

 organizacija novih oblik telesne dejavnosti, 

 inovativni pristop k programom vadbe, 

 medgeneracijske dejavnosti, 

 uporaba digitalne tehnologije. 

Obdobje izvajanja 

 dejavnosti se ne smejo začeti pred 1. januarjem 2021, 

 dejavnosti se morajo zaključiti do 31. decembra 2023. 

Te dejavnosti se morajo izvajati v državah članicah EU. Projekti morajo trajati najmanj 12 mesecev 

in največ 36 mesecev. 

Vloge za projekte, katerih predvideno trajanje je krajše ali daljše od obdobja, navedenega v tem 

razpisu za zbiranje predlogov, ne bodo sprejete. 

4. Merila za dodelitev 

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

 Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk): pri merilu 1 se bo uporabljal 

minimalni prag 20 točk od 40; vloge, ki ne bodo dosegle tega praga, bodo zavrnjene. 

Pri merilu 1 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri: 

 prispevajo k splošnemu cilju ukrepa iz točke 1, zlasti kar zadeva razvoj oblik ukvarjanja s 

športom in telesne dejavnosti, ter so v skladu s politikami EU na področju športa, 
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 prispevajo k pričakovanim rezultatom ukrepa iz točke 1 (tj. razvoj majhnih, rekreacijskih 

športnih objektov ter prilagoditev obstoječih objektov, razvoj dejavnosti in pobud za 

spodbujanje novih oblik ukvarjanja s športom in telesne dejavnosti), 

 prispevajo k specifičnemu cilju iz točke 1 (podpreti spodbujanje telesne dejavnosti s 

prilagodljivimi, sodobnimi načini ukvarjanja s športom). 

 

 Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk): pri merilu 2 se bo uporabljal minimalni prag 

20 točk od 40; vloge, ki ne bodo dosegle tega praga, bodo zavrnjene. 

Pri merilu 2 bodo predlogi ocenjeni glede na kakovost celotne zasnove predlaganih 

dejavnosti in metodologijo za njihovo izvedbo. Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 število udeležencev, ki sodelujejo v dejavnostih projekta in imajo od njih koristi, 

 sodelovanje je vzpostavljeno z različnimi državami članicami EU in/ali vključuje različne 
športe,  

 stroškovna učinkovitost (v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje 

ustrezna sredstva posameznim dejavnostim), 

 trajnost predlaganih dejavnosti (v kolikšni meri se bodo dejavnosti izvajale tudi po koncu 

projekta), 

 skladnost med cilji projekta, metodologijo, dejavnostmi in predlaganim proračunom, 

 kakovost in izvedljivost predlagane metodologije. 

 

 Vodenje projekta (merilo 3) (največ 20 točk): pri merilu 3 se bo uporabljal minimalni 

prag 10 točk od 20; vloge, ki ne bodo dosegle tega praga, bodo zavrnjene. 

Pri merilu 3 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri prijavitelj dokazuje 

sposobnost organiziranja, usklajevanja in izvajanja različnih vidikov predlaganih 

dejavnosti. Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 

 splošna kakovost projektne skupine, 

 predvidena tveganja ter blažilni ukrepi zanje, 

 ustreznost in kakovost ukrepov za deljenje rezultatov projekta z zunanjimi 

organizacijami in splošno javnostjo. 

Upravičene vloge bodo točkovane z največ 100 točkami na podlagi navedenega uteževanja. 

Vloge, ki ne bodo dosegle katerega koli od navedenih minimalnih pragov za posamezna merila, 

bodo zavrnjene. 
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Poleg tega se bo za vsa tri merila skupaj uporabljal minimalni prag 60 točk. Vloge, ki ne bodo 

dosegle tega minimalnega praga, bodo prav tako zavrnjene. 

5. Razpoložljiva sredstva 

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje 

predlogov, so ocenjena na 1 200 000 EUR.  

Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih 

stroškov.  

Načeloma naj bi bili izbrani dva do štirje projekti. 

 
Najvišji znesek posameznih nepovratnih sredstev bo 650 000 EUR. 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

6. Rok za oddajo vlog 

 

Vloge za nepovratna sredstva morajo biti napisane v enem od uradnih jezikov EU na elektronskem 

obrazcu, ki je na voljo na spletni strani razpisa. 

Ustrezno izpolnjen obrazec je treba oddati do 1. julija 2020 do 12.00 (opoldne) po bruseljskem času. 

Vloge, poslane na papirju ali po faksu ali elektronski pošti ali na drug način, ne bodo sprejete. 

7. Dodatne informacije 

Morebitna vprašanja naslovite na: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU.  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

