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INDKALDELSE AF FORSLAG - EAC/S15/2018 

Udveksling og mobilitet inden for sport 

 

Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre den forbedrende foranstaltning 

"Udveksling og mobilitet inden for sport" i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 

C(2018)1602/1 af 21. marts 2018 om vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram for 2018 for 

gennemførelsen af pilotprojekter og forbedrende foranstaltninger inden for uddannelse, idræt og 

kultur. 

Sport er et effektivt redskab til at bringe folk sammen og nå dem på internationalt, nationalt, 

regionalt og lokalt plan, samt til at udvikle mellemfolkelige kontakter. Samarbejde, partnerskaber 

og udvekslinger på græsrodsniveau inden for EU såvel som med lande uden for EU kan bidrage 

til udviklingen af nye færdigheder og have en positiv indflydelse på samfundsmæssige 

ændringer. Endvidere er idrætsforeninger på alle niveauer af natur åbne for internationalt 

samarbejde.  

Sport skaber en stærkere tilhørsfølelse til samfundet blandt dets udsatte medlemmer og 

fremmer aktivt medborgerskab. Det kan anvendes til at integrere den stigende 

migrantbefolkning, bekæmpe social udelukkelse, øge solidariteten mellem generationerne og 

bidrage til ligestilling mellem mænd og kvinder i samfundet. Med andre ord spiller sport en 

grundlæggende rolle i at skabe social samhørighed og inklusive sociale fællesskaber.  

Denne forberedende foranstaltning skal bidrage til sportsforeningernes indsats ved at støtte 

læringsmobilitet blandt deres ansatte. Udvekslinger af mennesker, idéer og god praksis kan 

være til gavn for enkeltpersoner, deres organisationer og idræt som helhed. 

I denne forbindelse bør læringsmobilitet forstås som tilfælde, hvor enkeltpersoner flytter til et 

andet land end deres bopælsland for at påbegynde en uddannelse eller andre læringsformer, 

deriblandt praktikophold, ikke-formel læring, undervisning og deltagelse i tværnationale faglige 

udviklingsaktiviteter. Målet med sådanne erfaringer er af give enkeltpersoner mulighed for at 

opnå nye kvalifikationer, der vil styrke deres fremtidige muligheder for beskæftigelse og deres 

personlige udvikling.  

Sportspersonale såsom trænere, ledere eller instruktører spiller en central rolle i sport, fordi de 

som ledende og styrende deltagere har indvirkning på andres viden, færdigheder, trivsel og 

værdier. De er i en enestående position til at fremme social inklusion, beskytte integriteten, 

tilføre respekt for fælles værdier og fremme fysisk aktivitet blandt alle samfundsgrupper.  

Retsgrundlaget for denne indkaldelse af forslag er: Forberedende foranstaltninger som 

omhandlet i artikel 54, stk. 2, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens 

almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 (EUT L 

298 af 26.10.2012, s. 1).  



2 

 

1. Mål - Tema(er) - Prioriteter - Resultater 

Det generelle mål med denne foranstaltning er at give personalet i idrætsforeninger 

(atleternes hjælpere og trænere) muligheden for at forbedre deres kompetencer og 

kvalifikationer samt at opnå nye kvalifikationer gennem læringsmobilitet ved at tilbringe 

en periode i et andet land (inden og uden for EU). Læringsmobilitet bør ses som en 

investering i menneskelig kapital og et bidrag til kapacitetsopbygningen af forskellige 

idrætsforeninger.  

Muligheder for læringsmobilitet inden for disse rammer bør rettes mod: 

 Trænere og andet personale i idrætsforeninger (deriblandt frivillige) - med forbindelse til 

professionel sport, 

 Trænere og andet personale i idrætsforeninger (deriblandt frivillige) - med forbindelse til 
breddeidræt. 

 

Foranstaltningen søger at have indvirkning på to vigtige områder: 

 Forbedring af viden og knowhow blandt sportspersonale. 

 Udvikling af det internationale samarbejde inden for læringsmobilitet i sport. 

 

De forventede resultater er bl.a.: 

 En egentlig ordning for udveksling af sportspersonale. 

 Etablering af europæiske netværk af trænere og sportspersonale. 

 

Det specifikke mål med denne foranstaltning er at støtte læringsmobilitet og 

udvekslinger samt at fremme sportens internationale dimension. Sidstnævnte aspekt bør 

udvikles i form af samarbejde mellem mindst 3 organisationer i 3 forskellige EU-medlemsstater 

(dvs. ansøgerorganisationen og de 2 andre organisationer er etableret i forskellige EU-

medlemsstater) og mindst én organisation etableret i et land uden for EU i en af følgende 

regioner: Vestbalkan, det østlige partnerskab, Latinamerika og Asien.      

Foranstaltningen vil derfor blive gennemført i 4 forskellige dele: 

Del 1: Samarbejde med Vestbalkan 

Del 2: Samarbejde med det østlige partnerskab 

Del 3: Samarbejde med Latinamerika 

Del 4: Samarbejde med Asien 

 

  



3 

 

2. Støtteberettigelseskriterier 

Ansøgninger kan kun indsendes af juridiske personer, der er etableret i EU-medlemsstaterne. 

For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: Vær opmærksom på, at kriterierne for 

støtteberettigelse skal være opfyldt for hele støtteperioden. Hvis Det Forenede Kongerige 

forlader EU i løbet af støtteperioden uden at indgå en aftale med EU, der sikrer, at ansøgere fra 

det Forenede Kongerige også fremover kan ansøge om støtte, vil du ikke længere modtage EU-

støtte (ej heller ved fortsat deltagelse, hvor det er muligt), eller du må forlade projektet i henhold 

til artikel II.17.2 i støtteaftalen. 

For at projekterne kan komme i betragtning, skal de indsendes af ansøgere, som opfylder 

følgende kriterier: 

 Være en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person, som er aktiv 

inden for sport og fysisk aktivitet og tilrettelægger sportsaktiviteter og andre fysiske 

aktiviteter.  

 Have sit registrerede juridiske hjemsted i en af de 28 EU-medlemsstater.  

 

Eksempler (ikke-udtømmende liste): 

 Nonprofitorganisationer (private eller offentlige) 

 Offentlige myndigheder (nationale, regionale, lokale) 

 Internationale organisationer 

 Idrætsklubber 

 Universiteter 

 Uddannelsesinstitutioner 

 Virksomheder. 

 

Fysiske personer er ikke berettigede til at indsende ansøgninger om tilskud inden for rammerne 

af denne indkaldelse. 

Med henblik på at vurdere om ansøgeren er tilskudsberettiget, skal følgende støttedokumenter 

vedlægges: 

 Privatretlig enhed: uddrag fra den officielle tidende, kopi af vedtægterne, uddrag af 

handels- eller selskabsregistret, kopi af bevis for momspligt (hvis 

selskabsregisternummer og momsnummer er identiske, som i visse lande, kræves kun 

et af disse dokumenter) 

 Offentligretlig enhed: kopi af det dokument, hvorved den offentligretlige virksomhed er 

oprettet, eller andre officielle dokumenter om oprettelse af den offentligretlige enhed 

 

Til alle dele skal ansøgerorganisationerne bevise etableret samarbejde/kontakt med 

enheder, der er etableret i mindst 2 andre EU-medlemsstater og mindst et land i den 

relevante region. De nævnte organisationer bør angives i ansøgningsformularen.  
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3. Støtteberettigede aktiviteter 

Udelukkende aktiviteter, der har til formål at opfylde et eller flere af målene nævnt i afsnit 1, er 

berettigede.  

Navnlig forventes det, at ansøgerne foreslår foranstaltninger, der fremmer mobiliteten for 

trænere og andet personale i sportsorganisationer (herunder frivillige), deriblandt gennem 

følgende eksempler på aktiviteter (ikke-udtømmende liste): 

 Udveksling  

 Ophold  

 Uddannelses-/læringsperioder  

 Skyggepraktik 

Berettigede aktiviteter skal indeholde deltagere fra mindst 3 organisationer etableret i 3 

forskellige EU-medlemsstater (dvs. ansøgerorganisationen og de 2 andre organisationer 

er etableret i forskellige EU-medlemsstater) og mindst én organisation etableret i et land 

uden for EU, enten i Vestbalkan, det østlige partnerskab, Latinamerika eller Asien.  

Potentielle ansøgere bør være opmærksomme på, at de foreslåede udvekslinger og 

mobilitetsaktiviteter ikke bør omfatte atleter som deltagere1.  

 

4. Gennemførelsesperiode 

 Aktiviteter må ikke starte før den 1. januar 2019 eller senere end den 31. marts 2019. 

 Aktiviteterne skal afsluttes før den 31. december 2020. 

Projekterne skal mindst vare 6 måneder. 

Ansøgninger vedrørende projekter, som er planlagt til at skulle foregå henover et kortere eller 

længere tidsrum end det, der er fastsat i denne indkaldelse af forslag, vil ikke blive godkendt. 

 

5. Tildelingskriterier 

De støtteberettigede ansøgninger/projekter vil blive vurderet ud fra følgende kriterier: 

  Projektets relevans (1. kriterium) (her kan opnås i alt 40 point): For det 1. kriterium 

vil en ansøgning som minimum skulle opnå 24 ud af de 40 mulige point. 

Ansøgninger, der ikke opfylder dette pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til 1. kriterium vil forslagene blive vurderet på baggrund af, i hvor høj grad: 

                                                           
1 
Inddragelsen af atleter er planlagt i projektets anden fase i en indkaldelse af forslag, der vil blive 

iværksat i 2019. 
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 De bidrager til foranstaltningens overordnede mål som beskrevet i afsnit 1, i 

særdeleshed med hensyn til de foreslåede læringsmobilitetsmuligheder og er i 

overenstemmelse med EU's politikker inden for sport. 

 De bidrager til de forventede resultater fra foranstaltningen defineret i afsnit 1 (dvs. en 

egentlig ordning for udveksling af sportspersonale og etablering af europæiske netværk 

af trænere og sportspersonale). 

 De bidrager til det specifikke mål defineret i afsnit 1 (fremme af den internationale 

dimension af sport), i særdeleshed med hensyn til etableringen af stærke forbindelser 

mellem EU- og tredjelandspartnere på områder med forbindelse til mobilitet i 

udannelsesøjemed. 

 

 Kvalitet (2. kriterium) (her kan opnås i alt 40 point): For det 2. kriterium vil en 

ansøgning som minimum skulle opnå 24 ud af de 40 mulige point. Ansøgninger, 

der ikke opfylder dette pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til 2. kriterium vil forslag blive vurderet i forhold til kvaliteten af den 

overordnede udformning af de foreslåede aktiviteter og til metoden, der anvendes til at 

gennemføre dem. Der tages hensyn til følgende aspekter: 

 Antallet af deltagere, der er direkte involveret i og nyder godt af projektets aktiviteter. 

 Omkostningseffektivitet (i hvor høj grad forslaget er omkostningseffektivt og fordeler en 

passende andel af midlerne til de enkelte aktiviteter). 

 Bæredygtigheden af de foreslåede aktiviteter (i hvor høj grad aktiviteterne vil fortsætte 

efter projektets afslutning). 

 Sammenhæng mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og det foreslåede budget. 

 Den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed. 

 

 Forvaltningen af projektet (3. kriterium) (her kan opnås i alt 20 point): For det 3. 

kriterium vil en ansøgning som minimum skulle opnå 12 ud af de 20 mulige point. 

Ansøgninger, der ikke opfylder dette pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til 3. kriterium vil forslag blive vurderet på baggrund af, i hvor høj grad 

ansøgerne kan dokumentere deres evne til at organisere, koordinere og gennemføre de 

forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter. Der tages hensyn til følgende aspekter: 

 

 Projektteamets samlede kvalitet. 

 De forventede risici og deres afhjælpende foranstaltninger. 

 Formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til deling af projektresultaterne over for 

eksterne organisationer og den brede offentlighed. 

 

Ud fra et samlet antal point på 100 vil der blive tildelt point til støtteberettigede ansøgninger ud 

fra den vægtning, der er beskrevet ovenfor. Ansøgninger, der ikke opfylder alle de ovennævnte 

pointkrav pr. kriterium, vil blive afvist. 
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For de tre kriterier til sammen vil en ansøgning endvidere som minimum skulle opnå 

70 point. Ansøgninger, der ikke opfylder dette pointkrav, vil også blive afvist. 

 

6. Disponibelt budget 

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekter, er på 1 200 000 EUR.  

EU-støtten er begrænset til en medfinansieringsrate på maks. 80 % af de samlede 

støtteberettigede omkostninger. Bevillingerne for de følgende år vil blive bekræftet på et senere 

tidspunkt. 

Det forventes, at ca. 5 projekter vil blive finansieret (mindst et pr. del). 

Det maksimale beløb pr. enkelte tilskud er 240 000 EUR.  

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler. 

 

7. Ansøgningsfrist 

Ansøgningerne om støtte skal være skrevet på et af EU's officielle sprog ved hjælp af det elektroniske 

ansøgningsskema, som kan findes på websiden for indkaldelsen af forslag. 

Det udfyldte ansøgningsskema skal være indsendt før den 26-07-2018 (kl. 12.00 belgisk tid). 

Ansøgninger, der indsendes på papir, fax, e-mail, USB-nøgle eller på anden måde, vil ikke blive 

accepteret. 

8. Yderligere oplysninger 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan vi kontaktes her:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

