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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG − EAC/S09/2020 

Idrottsprogram på gräsrotsnivå och innovation av infrastruktur 

Syftet med denna inbjudan är att genomföra den förberedande åtgärden för genomförandet av 

”Idrottsprogram på gräsrotsnivå och innovation av infrastruktur” i enlighet med kommissionens 

beslut C(2020) 1194 av den 4 mars 2020 om antagande av 2020 års arbetsprogram1  för 

genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder på områdena utbildning, idrott och 

kultur. 

I Europa utövas idrott och fysisk aktivitet vanligtvis inom idrottsklubbar och 

idrottsorganisationer. Dessa traditionella strukturer anordnar idrottsverksamhet enligt 

etablerade regler (”spelreglerna”). Idrott har ofta utövats vid stora och dyra 

idrottsanläggningar. 

I dagens värld förändras dock de individuella behoven och preferenserna avseende idrott 

snabbt. Statistiken när det gäller deltagande i idrottsverksamhet och fysisk aktivitet visar att det 

finns en ökande obalans mellan utbudet hos traditionella idrottsorganisationer och enskilda 

individers behov. För att locka nya generationer bör idrottsförbund, idrottsorganisationer och 

idrottsklubbar förbättra sitt utbud genom kreativitet, innovation och nya träningsformer. 

De skulle kunna arbeta på två fronter. För det första skulle de kunna överväga att utvidga sitt 

utbud och göra det mer mångsidigt, informellt och öppet för nya målgrupper, vilket samtidigt 

främjar demokratisering och integration. För det andra skulle de kunna använda och främja 

lätta och flexibla idrottsstrukturer som gör det möjligt att utöva idrott på flera olika platser. 

1. Mål 

Det allmänna målet med denna åtgärd är att ge idrottsorganisationer möjlighet att utveckla 

och främja nya sätt att utöva idrott och fysisk aktivitet genom anpassning av infrastrukturen 

eller utbudet av idrottsaktiviteter/idrottsprogram.    

                                                           
1 2020 års arbetsprogram för genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder på områdena utbildning, 
ungdom, idrott och kultur.  
 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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Detta inbegriper utveckling av nya former av idrott och fysisk aktivitet, kommunikationen kring 

denna verksamhet och fördelarna med den samt utveckling av små motionsidrottsanläggningar. 

De förväntade resultaten av denna förberedande åtgärd omfattar följande:  

  

 Översikt av och bättre kunskap om nya sätt att utöva idrott och fysisk aktivitet. 

 Aktiviteter och initiativ för att främja nya sätt att utöva idrott och fysisk aktivitet som 

bedrivs av olika aktörer, såsom idrottsförbund, idrottsorganisationer och lokala 

myndigheter.  

 Utveckling av små motionsidrottsanläggningar och anpassning av redan befintliga 

idrottsanläggningar. 

 Bättre integrering av nya sätt att utöva idrott och fysisk aktivitet i det befintliga utbudet 

hos traditionella idrottsförbund och idrottsorganisationer. 

 Ökat deltagande i idrottsverksamhet bland ungdomar. 

 

Sökande organisationer måste ha sitt säte i ett EU-land.   

 

Det specifika målet med denna åtgärd är att stödja främjandet av fysisk aktivitet genom 
flexibla, moderna sätt att utöva idrott, både vad gäller utbud (träningsformer, aktiviteter) och 
infrastruktur. 

2. Vem kan söka? 

Vi kan bara beakta ansökningar från juridiska personer som är etablerade i ett EU-land. 

 

Projektfinansiering kan endast beviljas sökande som uppfyller följande kriterier:  

 Sökanden måste vara en offentlig eller privat organisation med rättskapacitet som i 
huvudsak är aktiv inom idrott och som regelbundet anordnar idrottsverksamhet på 
någon nivå.  

 Sökanden måste ha sitt säte i ett EU-land.  
 

Förslag kan lämnas in av någon av följande sökande (förteckningen är inte uttömmande och 
anges endast som exempel): 

 

 Europeiska eller nationella idrottsförbund. 

 Ideella organisationer (privata eller offentliga). 

 Offentliga myndigheter (på nationell, regional och lokal nivå). 

 Internationella eller europeiska organisationer. 

 Idrottsföreningar.  
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Fysiska personer kan inte ansöka om stöd inom ramen för denna inbjudan. 

Observera att efter det att utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket, särskilt 

artiklarna 127.6, 137 och 138, trädde i kraft den 1 februari 2020 ska hänvisningarna till fysiska 

eller juridiska personer som är bosatta eller etablerade i ett EU-land anses inbegripa fysiska 

eller juridiska personer som är bosatta eller etablerade i Förenade kungariket. Personer och 

enheter som är etablerade i Förenade kungariket är därför behöriga att delta i denna inbjudan 

att lämna förslag. 

3. Verksamhet som kan få stöd 

Endast verksamhet som anordnas i syfte att nå ett av de mål som anges i avsnitt 1 kan beaktas. 

Sökanden förväntas särskilt föreslå åtgärder som främjar nya sätt att utöva idrott, genom att 

bland annat integrera följande dimensioner (icke uttömmande förteckning): 

 Anpassning av befintlig infrastruktur. 

 Anordnande av nya former av fysisk aktivitet. 

 En innovativ strategi för träningsprogram. 

 Verksamhet över generationsgränserna. 

 Användning av digital teknik. 

Genomförandeperiod 

 Verksamheten får inte börja före den 1 januari 2021. 

 Verksamheten ska vara avslutad senast den 31 december 2023. 

Verksamheten måste äga rum i ett EU-land. Projekten måste pågå i minst 12 månader. Projekten 

får pågå i högst 36 månader. 

Ansökningar för projekt som planerats för en kortare eller längre period än den som anges i 

denna inbjudan att lämna förslag kommer inte att godtas. 

4. Tilldelningskriterier 

Giltiga ansökningar kommer att bedömas enligt följande kriterier: 

 Projektets relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng): Det krävs minst 20 av 40 poäng för 

kriterium 1. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer att avslås. 

Enligt kriterium 1 kommer förslagen att bedömas utifrån i vilken utsträckning 
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 de bidrar till det allmänna mål för åtgärden som anges i avsnitt 1, särskilt när det gäller 

att utveckla olika sätt att utöva idrott och fysisk aktivitet, och är i linje med EU:s politik 

inom idrottsområdet, 

 de bidrar till de resultat som förväntas av den åtgärd som anges i avsnitt 1 (dvs. 

utveckling av små motionsidrottsanläggningar och anpassning av redan befintliga 

idrottsanläggningar, utveckling av verksamhet och initiativ för att främja nya sätt att 

utöva idrott och fysisk aktivitet), 

 de bidrar till det särskilda mål som anges i avsnitt 1 (stödja främjandet av fysisk aktivitet 

genom flexibla, moderna sätt att utöva idrott). 

 

 Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng): Det krävs minst 20 av 40 poäng för kriterium 2. 

Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer att avslås. 

Enligt kriterium 2 kommer förslagen att bedömas utifrån kvaliteten på den övergripande 

utformningen av den föreslagna verksamheten och den metod som används för att 

genomföra den. Följande aspekter kommer att beaktas: 

 Antalet deltagare som medverkar och drar nytta av projektverksamheten. 

 Samarbete mellan olika EU-länder eller mellan olika idrottsgrenar.  

 Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om lämpliga resurser 

tilldelas varje verksamhet). 

 Hållbarhet (i vilken utsträckning verksamheten kommer att fortsätta även efter 

projektets slut). 

 Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, metod, verksamhet och budget. 

 Kvalitet och genomförbarhet med den metod som föreslås. 

 

 Förvaltning (kriterium 3) (högst 20 poäng): Det krävs minst 10 av 20 poäng för 

kriterium 3. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer att avslås. 

Enligt kriterium 3 kommer förslagen att bedömas utifrån i vilken utsträckning de 

sökande kan visa att de har förmågan att organisera, samordna och genomföra de olika 

aspekterna av den föreslagna verksamheten. Följande aspekter kommer att beaktas: 

 

 Projektledningens kvalitet överlag. 

 Eventuella risker och åtgärder för att avhjälpa dem. 

 Åtgärdernas kvalitet samt hur ändamålsenliga de är för att sprida projektresultaten till 

andra organisationer och till allmänheten. 
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Ansökningarna kommer att få poäng (maximalt 100 poäng) utifrån ovanstående viktning. 

Ansökningar som inte uppfyller minimikravet för något av kriterierna kommer att avslås. 

Dessutom krävs minst 60 poäng sammanlagt för alla tre kriterierna. Ansökningar som inte 

uppfyller detta krav kommer också att avslås. 

5. Budget 

Den totala budgeten för medfinansiering av projekt inom ramen för denna inbjudan att lämna förslag 

beräknas till 1 200 000 euro.  

EU-stödet är begränsat till medfinansiering av högst 80 % av de totala stödberättigande kostnaderna.  

I princip kommer mellan två och fyra projekt att väljas ut. 

 
Det högsta beloppet för varje individuellt bidrag är 650 000 euro. 

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel. 

 

6. Sista ansökningsdag 

 

Den särskilda elektroniska ansökningsblanketten ska fyllas i på ett av de officiella EU-språken. 

Blanketten finns på webbplatsen för inbjudan att lämna förslag. 

Ansökan ska skickas in senast den 1 juli 2020, kl. 12.00 svensk tid. Ansökningar som skickas in på papper, 

per e-post, fax eller på något annat sätt kommer inte att godtas. 

7. Ytterligare information 

Om du har frågor kan du kontakta  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

