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EUROOPAN KOMISSIO 

Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto 

 

Innovaatio, kansainvälinen yhteistyö ja urheilu 

Urheiluasioiden yksikkö  

 

EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S15/2018 

Vaihto ja liikkuvuus urheilussa  

 

1 JOHDANTO – TAUSTATIETOJA 

Tämän ehdotuspyynnön avulla toteutetaan valmistelutoimi ”Vaihto ja liikkuvuus urheilussa” 

21. maaliskuuta 2018 annetun komission päätöksen C(2018) 1602/1 mukaisesti. 

Päätöksellä hyväksyttiin vuoden 2018 työohjelma, joka koskee pilottihankkeiden ja 

valmistelutoimien täytäntöönpanoa koulutuksen, urheilun ja kulttuurin alalla. 

Urheilu on tehokas väline, jolla voidaan saattaa ihmiset yhteen niin kansainvälisellä, 

kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla ja lisätä ihmisten välisiä yhteyksiä. Sekä 

EU:n sisällä että kolmansien maiden kanssa toteutettavalla ruohonjuuritason yhteistyöllä, 

kumppanuuksilla ja vaihdoilla voidaan osaltaan edistää uusien taitojen oppimista ja 

vaikuttaa myönteisesti yhteiskunnallisiin muutoksiin. Lisäksi kaikentasoiset urheilujärjestöt 

ovat luonnostaan avoimia kansainväliselle yhteistyölle.  

Heikommassa asemassa olevien keskuudessa urheilu vahvistaa yhteiskuntaan kuulumisen 

tunnetta ja kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Urheilua voidaan käyttää helpottamaan 

kasvavan muuttajaväestön kotouttamista, torjumaan sosiaalista syrjäytymistä tai lisäämään 

sukupolvien välistä solidaarisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa. Sillä on siis olennainen 

tehtävä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallistavien yhteiskuntien luomisessa.  

Tällä valmistelutoimella pyritään edistämään urheilujärjestöjen toimia tukemalla niiden 

henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta. Henkilövaihto sekä ajatusten ja hyvien 

käytäntöjen vaihto voivat hyödyttää sekä yksilöitä, järjestöjä, joihin he kuuluvat, että 

urheilua yleensä. 

Tässä yhteydessä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta katsotaan tapahtuvan, kun henkilö 

siirtyy asuinmaastaan toiseen maahan osallistuakseen koulutukseen tai muuhun 

oppimistapahtumaan, mukaan lukien harjoittelu, epävirallinen oppiminen, opettaminen sekä 

osallistuminen kansainväliseen ammatilliseen kehittämistoimintaan. Tällaisten kokemusten 

tavoitteena on tarjota mahdollisuus oppia uusia taitoja, jotka parantavat henkilön 

työllistettävyyttä ja auttavat henkilökohtaisessa kehittymisessä.  

Urheilualan henkilöstöllä, kuten valmentajilla, managereilla ja opettajilla on keskeinen rooli 

urheilussa, sillä johtaessaan ja ohjatessaan osallistujia he pääsevät vaikuttamaan näiden 

tietämykseen, taitoihin, terveyteen, hyvinvointiin ja arvoihin. Heillä on ainutlaatuinen 

mahdollisuus edistää sosiaalista osallisuutta, suojata integriteettiä, opettaa yhteisten 

arvojen kunnioittamista ja edistää liikuntaa kaikissa yhteiskuntaryhmissä.  
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Tämän ehdotuspyynnön oikeusperustana on valmistelutoimi, sellaisena kuin se on 

määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja 

neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 

2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 

(EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdan b alakohdassa. 

 

2 TAVOITTEET – TEEMA(T) – PAINOPISTEET – TULOKSET 

Tämän toimen yleisenä tavoitteena on antaa urheilujärjestöjen henkilöstölle 

(urheilijoiden lähipiirille) mahdollisuus parantaa osaamistaan, lisätä pätevyyttään ja 

hankkia uusia taitoja oppimiseen liittyvän liikkuvuuden avulla viettämällä jokin 

ajanjakso ulkomailla (EU:n sisällä ja kolmansissa maissa). Oppimiseen liittyvä liikkuvuus 

olisi nähtävä sijoituksena inhimilliseen pääomaan ja osana eri urheilujärjestöjen 

valmiuksien kehittämistä.  

Tällaisia oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia tarjotaan: 

 ammattiurheiluun liittyvien urheilujärjestöjen valmentajille sekä muulle henkilöstölle 

(vapaaehtoiset mukaan lukien) 

 ruohonjuuritason urheiluun liittyvien urheilujärjestöjen valmentajille sekä muulle 
henkilöstölle (vapaaehtoiset mukaan lukien). 

 

Toimella pyritään vaikuttamaan kahdella osa-alueella, joita ovat: 

 urheiluhenkilöstön tietojen ja taitojen parantaminen 

 kansainvälisen yhteistyön kehittäminen urheilua koskevan oppimiseen liittyvän 

liikkuvuuden alalla. 

 

Toimelta odotetaan seuraavia tuloksia: 

 urheiluhenkilöstön jatkuvan vaihto-ohjelman kehittäminen 

 valmentajien ja urheiluhenkilöstön eurooppalaisten verkostojen 

perustaminen. 

 

Toimen erityisenä tavoitteena on tukea oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja vaihtoja 

samalla kun urheilun kansainvälistä ulottuvuutta lisätään. Viimeksi mainitun 

kehittämiseen tähtäävässä yhteistyössä osapuolina olisi oltava vähintään kolme järjestöä, 

jotka ovat sijoittautuneet kolmeen eri EU:n jäsenvaltioon (hakijajärjestö ja kaksi muuta EU:n 

eri jäsenvaltioihin sijoittautunutta järjestöä), sekä vähintään yksi järjestö, jonka 

sijoittautumismaa on EU:n ulkopuolella jollakin seuraavista alueista: Länsi-Balkan, Itäisen 

kumppanuuden maat, Latinalainen Amerikka tai Aasia.         
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Toimi toteutetaan neljässä erässä: 

Erä 1: Yhteistyö Länsi-Balkanin maiden kanssa 

Erä 2: Yhteistyö Itäisen kumppanuuden maiden kanssa 

Erä 3: Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kanssa 

Erä 4: Yhteistyö Aasian kanssa 

 

3 AIKATAULU 

 Vaiheet Päivämäärä ja kellonaika tai 

viitteellinen aikataulu 

a) Ehdotuspyynnön julkaiseminen  toukokuu 2018 

b) Hakemusten jättämisen määräaika 26.7.2018 klo 12:00 Brysselin aikaa 

c) Arviointijakso heinä–lokakuu 2018 

d) Hakijoille ilmoittaminen marraskuu 2018 

e) Avustussopimuksen 

allekirjoittaminen 

marras–joulukuu 2018 

 

4 KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VARAT 

Hankkeiden yhteisrahoitukseen on varattu yhteensä noin 1 200 000 euroa.  

EU:n avustuksena annettavan yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 80 prosenttia 

avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista. Tulevien vuosien määrärahat vahvistetaan 

myöhemmässä vaiheessa. 

Hankkeita arvioidaan voitavan rahoittaa noin viisi (vähintään yksi kutakin erää kohti). 

Avustuskohtainen enimmäismäärä on 240 000 euroa.  

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

 

5 EDELLYTYKSET HAKEMUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTTAMISELLE 

 Hakemukset on lähetettävä kohdassa 3 mainittuun hakemusten jättämisen 

määräaikaan mennessä. 

 Hakemukset voi toimittaa vain sähköisessä muodossa olevalla hakulomakkeella 

(ks. kohta 14).   

 Hakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä.  

 

Jos nämä edellytykset eivät täyty, hakemus hylätään. 
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6 KELPOISUUSVAATIMUKSET1 

6.1 Avustuskelpoiset hakijat  

Avustuskelpoisia ovat ainoastaan EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden 

tekemät hakemukset. 

Brittiläisten hakijoiden osalta: huomatkaa, että avustuskelpoisuusperusteiden on täytyttävä 

avustuksen koko keston ajan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden 

aikana eikä se ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että 

brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta 

(vaikka hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia 

poistumaan hankkeesta avustussopimuksen II.17.2 artiklan mukaisesti. 

Hankkeen avustuskelpoisuus edellyttää, että hakijat täyttävät seuraavat kriteerit: 

 Ne ovat julkisia tai yksityisiä organisaatioita, joilla on oikeushenkilöllisyys, ja ne 

toimivat urheilun ja liikunnan alalla ja järjestävät urheilu- ja liikuntatoimintaa.  

 Niillä on rekisteröity toimipaikka jossakin EU:n 28 jäsenvaltiosta.  

 

Esimerkkejä (suuntaa-antava luettelo): 

 voittoa tavoittelemattomat järjestöt (yksityisen tai julkisen sektorin toimijat) 

 viranomaiset (kansalliset, alueelliset, paikalliset) 

 kansainväliset järjestöt 

 urheiluseurat 

 yliopistot 

 oppilaitokset 

 yritykset. 

 

Luonnolliset henkilöt eivät voi hakea avustusta tässä ehdotuspyynnössä. 

Hakijan avustuskelpoisuuden arvioimiseksi on esitettävä seuraavat asiakirjat: 

 Yksityinen yhteisö: ote virallisesta lehdestä, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, ote 

kauppa- tai yhteisörekisteristä, jäljennös alv-velvollisuustodistuksesta (joissakin 

maissa kaupparekisterinumero on sama kuin alv-numero, jolloin vaaditaan vain 

toinen näistä asiakirjoista) 

 Julkisyhteisö: jäljennös kyseisestä julkisesta elimestä tehdystä päätöslauselmasta 

tai päätöksestä tai muusta julkisoikeudellisesta yhteisöstä tehdystä virallisesta 

asiakirjasta. 

 

Kaikki erät: hakijajärjestöjen on osoitettava, että niillä on vakiintunutta yhteistyötä 

ja/tai vakiintuneita yhteyksiä vähintään kahteen muuhun EU:n jäsenvaltioon 

sijoittautuneen ja vähintään yhteen edellä mainitulla alueella sijaitsevaan maahan 

sijoittautuneen yhteisön kanssa. Kyseiset järjestöt olisi mainittava haku-

lomakkeessa.  

                                           
1
 Varainhoitoasetuksen 131 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 201 artikla. 



5 

6.2 Avustuskelpoiset toimet 

Avustuskelpoisia ovat ainoastaan toimet, joiden tavoitteena on yksi tai useampi kohdassa 2 

mainittu tavoite.  

Hakijoilta odotetaan erityisesti ehdotuksia toimista, joilla edistetään urheilujärjestöjen 

valmentajien ja muun henkilöstön (myös vapaaehtoisten) liikkuvuutta muun muassa 

seuraavien esimerkkeinä olevien toimien yhteydessä (suuntaa-antava luettelo): 

 Valmentajavaihdot 

 Palvelujaksot  

 Harjoittelu- ja/tai opintojaksot  

 Työn havainnointi (”job shadowing”). 

Avustuskelpoista on ainoastaan toiminta, jonka osallistujat ovat vähintään kolmesta 

järjestöstä, jotka ovat sijoittautuneet kolmeen eri EU:n jäsenvaltioon (hakijajärjestö 

ja kaksi muuta EU:n eri jäsenvaltioihin sijoittautunutta järjestöä), sekä vähintään 

yhdestä järjestöstä, jonka sijoittautumismaa on EU:n ulkopuolella Länsi-Balkanilla, 

Itäisen kumppanuuden maissa, Latinalaisessa Amerikassa tai Aasiassa.  

Hakijoiden on syytä huomata, että ehdotetuissa vaihtoon ja liikkuvuuteen liittyvissä 

toimissa ei saa olla mukana urheilijoita osallistujina2.  

6.3 Toteutusajankohta 

 Toiminta voi alkaa aikaisintaan 1. tammikuuta 2019 ja viimeistään 31. maaliskuuta 

2019. 

 Toiminta on saatettava päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2020. 

Hankkeiden vähimmäiskesto on kuusi kuukautta. 

Jos hankkeen suunniteltu kesto on lyhyempi tai pidempi kuin tässä ehdotuspyynnössä 

määritetty kesto, hakemusta ei hyväksytä. 

 

7 POISSULKEMISPERUSTEET 

7.1 Poissulkeminen 

Tulojen ja menojen hyväksyjä sulkee hakijan ehdotuspyyntömenettelyjen ulkopuolelle, jos 

7.1.1.1.1 hakija on tehnyt konkurssin, sen osalta on käynnistetty maksukyvyttömyys- tai 
likvidaatiomenettelyjä, sen varoja hallinnoi selvitysmies tai tuomioistuin, sille on 
vahvistettu akordi, sen liiketoiminta on keskeytetty tai se on muun vastaavan 
kansallisten lakien tai määräysten mukaisen menettelyn alainen; 

7.1.1.1.2 lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on 
todettu, että hakija on laiminlyönyt velvollisuutensa maksaa 
sijoittautumismaansa, tulojen ja menojen hyväksyjän sijaintimaan tai sopimuksen 
täytäntöönpanomaan lainsäädännön nojalla määrättyjä veroja tai 
sosiaaliturvamaksuja; 

                                           
2 

Urheilijoiden osallistuminen kuuluu vuonna 2019 käynnistettävään hankkeen toista vaihetta 
koskevaan ehdotuspyyntöön. 
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7.1.1.1.3 lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on 
todettu, että hakija on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan 
virheeseen rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai hakijan harjoittaman 
ammatin eettisiä sääntöjä tai osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen 
toimintaan, joka vahingoittaa sen ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen 
toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai vakavaa laiminlyöntiä, mukaan lukien 
erityisesti jokin seuraavista: 

i) väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja 

vaaditaan sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että 

valintaperusteet täyttyvät, tai sopimuksen, avustussopimuksen tai avustuspäätöksen 

täytäntöönpanossa; 

ii) sopimuksen tekeminen muiden henkilöiden kanssa kilpailun vääristämiseksi; 

iii) teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen; 

iv) yritys vaikuttaa komission päätöksentekoon myöntämismenettelyn aikana;  

v) yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada 

perusteettomia etuja myöntämismenettelyssä; 

7.1.1.1.4 lainvoimaisessa tuomiossa on todettu, että hakija on syyllistynyt johonkin 
seuraavista: 

 i) petokseen, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla 

neuvoston säädöksellä tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan 

yleissopimuksen 1 artiklassa; 

ii) korruptioon, sellaisena kuin se on määritelty 26 päivänä toukokuuta 1997 annetulla 

neuvoston säädöksellä tehdyn, sellaisen lahjonnan torjumista, jossa on osallisena 

Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, 

koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa ja neuvoston puitepäätöksen 2003/568/YOS 2 

artiklan 1 kohdassa, sekä korruptioon sellaisena kuin se on määritelty tulojen ja 

menojen hyväksyjän sijaintimaan, hakijan sijoittautumismaan tai sopimuksen 

täytäntöönpanomaan lainsäädännössä; 

iii) rikollisjärjestön toimintaan osallistumiseen, sellaisena kuin se on määritelty 

neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklassa; 

iv) rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, sellaisina kuin ne on määritelty 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY 1 artiklassa; 

v) terrorismirikoksiin, sellaisina kuin ne on määritelty neuvoston puitepäätöksen 

2002/475/YOS 1 artiklassa, tai terroritoimintaan liittyviin rikoksiin, sellaisina kuin ne 

on määritelty mainitun puitepäätöksen 3 artiklassa, tai mainitun puitepäätöksen 4 

artiklassa tarkoitettuun tällaisiin rikoksiin yllyttämiseen, avunantoon niihin tai niiden 

yritykseen; 

vi) lapsityövoiman käyttöön tai muihin ihmiskaupan muotoihin, siten kuin ne on 

määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU 2 artiklassa; 

7.1.1.1.5 unionin talousarviosta rahoitetun sopimuksen, avustussopimuksen tai 
avustuspäätöksen täytäntöönpanossa on ollut hakijan osalta merkittäviä 
puutteita keskeisten velvoitteiden täyttämisessä, mikä on johtanut kyseisen 
sopimuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen, sopimussakkojen soveltamiseen tai 
muihin sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin tai minkä tulojen ja menojen 
hyväksyjä, OLAF tai tilintarkastustuomioistuin on havainnut tarkastusten, 
tilintarkastusten tai tutkinnan yhteydessä; 
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7.1.1.1.6 lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on 
todettu, että hakija on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) 
N:o 2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen; 

7.1.1.1.7 tilanteessa, jossa on kyse ammatin harjoittamiseen liittyvästä vakavasta 
virheestä, petoksesta, korruptiosta, muista rikoksista, sopimuksen 
täytäntöönpanoon liittyvistä merkittävistä puutteista tai sääntöjenvastaisuuksista, 
hakijaan sovelletaan:  

i.  tosiseikkoja, jotka on havaittu tilintarkastustuomioistuimen, OLAFin tai sisäisen 

tarkastuksen suorittaman tarkastuksen taikka tutkinnan tai EU:n toimielimen, EU:n 

toimipaikan tai EU:n viraston tai elimen tulojen ja menojen hyväksyjän vastuulla 

suoritettavan muun tarkastuksen, tilintarkastuksen tai valvonnan yhteydessä; 

ii. muita kuin lopullisia hallinnollisia päätöksiä, joihin voi sisältyä ammattietiikkaa 

koskevien normien noudattamisen varmentamisesta vastaavan toimivaltaisen 

valvontaelimen toteuttamia kurinpitotoimia;  

iii. Euroopan keskuspankin, Euroopan investointipankin, Euroopan investointi-

rahaston tai kansainvälisten järjestöjen päätöksiä;  

iv. komission päätöksiä unionin kilpailusääntöjen rikkomisista tai toimivaltaisen 

kansallisen viranomaisen päätöksiä unionin tai kansallisen kilpailuoikeuden 

rikkomisista; 

v. EU:n toimielimen, EU:n toimipaikan tai EU:n viraston tai elimen tulojen ja menojen 

hyväksyjän päätöksiä poissulkemisesta. 

7.2 Korjaavat toimenpiteet 

Jos hakijan ilmoitetaan olevan jossakin edellä mainituista poissulkemiseen johtavista 

tilanteista (ks. kohta 7.4), sen olisi osoitettava luotettavuutensa ilmoittamalla toimenpiteet, 

jotka se on toteuttanut tilanteen korjaamiseksi. Tähän voi sisältyä esimerkiksi teknisiä, 

organisatorisia ja henkilöstöön liittyviä toimenpiteitä, joilla on tarkoitus estää vastaavien 

tilanteiden toistuminen, sekä vahinkojen korvaaminen tai sakkojen maksaminen. Tähän 

vakuutukseen on liitettävä asiakirjat, jotka osoittavat, millaisia korjaavia toimenpiteitä on 

toteutettu. Tätä ei sovelleta kohdan 7.1 alakohdassa d tarkoitettuihin tilanteisiin. 

 

7.3 Hylkääminen ehdotuspyynnöstä 

Tulojen ja menojen hyväksyjä ei saa myöntää avustusta hakijalle, joka  

a. on tilanteessa, jossa hänet suljetaan pois kohdan 7.1 perusteella3; 

 

b. on antanut vääriä tietoja ilmoittaessaan menettelyyn osallistumista varten vaadittuja 

tietoja tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja; 

 

c. on aikaisemmin osallistunut ehdotuspyyntöasiakirjojen laatimiseen, jos tämä merkitsee 

sellaista kilpailun vääristymistä, jota ei voida korjata muulla keinoin. 

 

                                           
3
 Varainhoitoasetuksen 106 artikla. 
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Hakijalle tai sidosyhteisölle, joka on syyllistynyt väärien tietojen antamiseen, voidaan 

määrätä taloudellisia ja hallinnollisia seuraamuksia.  

  

7.4 Liiteasiakirjat4 

Hakijoiden on allekirjoitettava valaehtoinen vakuutus, jonka mukaan niitä ei koske mikään 

varainhoitoasetuksen 106 artiklan 1 kohdassa ja 107 artiklassa tarkoitetuista tilanteista. 

Tätä varten on täytettävä ehdotuspyyntöjen hakemuslomakkeeseen liitetty asianmukainen 

lomake. 

 

8 VALINTAPERUSTEET5 

8.1 Taloudelliset edellytykset6 

Taloudelliset edellytykset arvioidaan seuraavaa menetelmää käyttäen: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/methodology-grants-eac_en.pdf.   

Hakijalla on oltava kestävät ja riittävät rahoituslähteet, jotta se kykenee jatkamaan 

toimintaansa avustetun toimen toteuttamisen tai avustetun tilikauden ajan ja osallistumaan 

toimen rahoitukseen. Hakijan taloudelliset edellytykset arvioidaan seuraavien hakemuksen 

mukana toimitettavien liiteasiakirjojen perusteella: 

Avustukset, joissa ennakkomaksu on suuruudeltaan enintään 600 000 euroa  

Näissä avustuksissa todisteeksi taloudellisten edellytysten täyttymisestä riittää hakijan 

antama valaehtoinen vakuutus (ks. hakulomakkeen liite 1).  

Kuitenkin silloin, jos tapaus on epäselvä ja kyse on yli 60 000 euron avustuksesta, 

arviointilautakunta varaa oikeuden pyytää liiteasiakirjoja ja tehdä edellä mainitun 

menetelmän kohdassa 4 kuvattu rahoitusanalyysi (vrt. varainhoitoasetuksen 131 artiklan 3 

kohta).  

Yli 60 000 euron avustusten osalta menetelmän kohdassa 3.1 mainittuihin korkean riskin 

luokkiin kuuluvien toimijoiden on lisäksi esitettävä todisteita taloudellisten edellytystensä 

täyttymisestä sekä suostuttava menetelmän kohdassa 4 kuvatun rahoitusanalyysin 

tekemiseen.  

Jos toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä katsoo toimitettujen asiakirjojen 

perusteella, että taloudelliset edellytykset eivät riitä, se voi 

 pyytää lisätietoja 

 ehdottaa avustussopimusta ilman ennakkomaksua 

 ehdottaa avustussopimusta, jossa ennakkomaksu maksetaan erissä 

 ehdottaa avustussopimusta, jossa ennakkomaksun vakuutena on pankkitakaus (ks. 

kohta 11.4) 

 tarvittaessa edellyttää, että kaikki avustuksen saajat ovat yhteisesti taloudellisessa 

vastuussa toimesta 

 hylätä hakemuksen. 

 

                                           
4
 Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 197 artikla. 

5
 Varainhoitoasetuksen 132 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 202 artikla. 

6
 Varainhoitoasetuksen 131 ja 132 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 202 artikla. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/methodology-grants-eac_en.pdf
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8.2 Toiminnalliset edellytykset7 

Hakijalla on oltava riittävä ammatillinen osaaminen ja pätevyys ehdotetun toimen 

toteuttamiseen. Tätä varten hakijan on toimitettava valaehtoinen vakuutus ja seuraavat 

liiteasiakirjat: 

 toimen hallinnoinnista ja toteutuksesta ensisijaisesti vastaavan henkilöstön 

ansioluettelot tai profiilien kuvaukset 

 organisaation toimintakertomukset vähintään kahdelta edeltävältä vuodelta  

 tyhjentävä luettelo tämän ehdotuspyynnön alaan tai toteutettaviin toimiin liittyvistä 

aikaisemmista hankkeista ja toiminnasta viimeisen kolmen vuoden ajalta. 

 

9 MYÖNTÄMISPERUSTEET8 

Avustuskelpoiset hakemukset/hankkeet arvioidaan seuraavin perustein: 

  Hankkeen merkitys (kriteeri 1) (enintään 40 pistettä): kriteerin 1 osalta on 40 

pisteestä saatava vähintään 24. Tämän rajan alle jäävät hakemukset hylätään. 

Kriteerin 1 osalta ehdotuksista arvioidaan, missä määrin 

 ne edistävät kohdassa 2 määriteltyä toimen yleistä tavoitetta etenkin ehdotettujen 

oppimiseen liittyvien liikkuvuusmahdollisuuksien osalta ja ovat EU:n urheilupolitiikan 

mukaisia 

 ne edistävät kohdassa 2 määriteltyjä toimelta odotettavia tuloksia (eli 

urheiluhenkilöstön jatkuvan vaihto-ohjelman kehittäminen sekä valmentajien ja 

urheiluhenkilöstön eurooppalaisten verkostojen perustaminen) 

 ne edistävät kohdassa 2 määriteltyä erityistavoitetta (urheilun kansainvälisen 

ulottuvuuden edistäminen) etenkin luomalla vahvoja siteitä EU-maista peräisin 

olevien ja EU:n ulkopuolisten kumppanien välillä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta 

koskevilla aloilla. 

 

 Laatu (kriteeri 2) (enintään 40 pistettä): kriteerin 2 osalta on 40 pisteestä 

saatava vähintään 24. Tämän rajan alle jäävät hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 2 osalta ehdotettujen toimien yleisen laadun ja 

toteuttamiseen käytettävien menetelmien mukaan. Seuraavat seikat otetaan 

huomioon: 

 hankkeen toiminnassa mukana olevien osallistujien ja siitä hyötyvien henkilöiden 

määrä 

 kustannustehokkuus (hankkeen kustannustehokkuuden aste ja asianmukaisten 

resurssien osoittaminen kullekin toimelle) 

 ehdotetun toiminnan kestävyys (missä määrin toimintaa aiotaan toteuttaa myös 

hankkeen päättymisen jälkeen) 

 hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toimintojen ja ehdotetun budjetin keskinäinen 

johdonmukaisuus 

                                           
7
 Varainhoitoasetuksen 131 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 202 artikla. 

8
 Varainhoitoasetuksen 132 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 203 artikla. 
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 ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus. 

 

 Hankkeen hallinnointi (kriteeri 3) (enintään 20 pistettä): kriteerin 3 osalta on 20 

pisteestä saatava vähintään 12. Tämän rajan alle jäävät hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 3 osalta sen mukaan, missä määrin hakija osoittaa 

kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotetun toiminnan eri osa-alueet. 

Seuraavat seikat otetaan huomioon: 

 

 hanketiimin yleinen laatu 

 tiedossa olevat riskit ja niitä lieventävät toimet 

 niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla hankkeen tuloksista 

levitetään tietoa ulkopuolisille organisaatioille ja suurelle yleisölle. 

 

Avustuskelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (enimmäispistemäärä 100) edellä 

esitetyn painotuksen mukaan. Edellä mainittujen kriteerikohtaisten rajojen alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

Lisäksi kaikista kolmesta kriteeristä on saatava yhteensä vähintään 70 pistettä. Myös 

tämän rajan alle jäävät hakemukset hylätään. 

 

10 OIKEUDELLISET SITOUMUKSET9 

Jos komissio myöntää avustusta, hakijalle lähetetään euromääräinen avustussopimus, 

jossa täsmennetään rahoituksen edellytykset ja määrä, sekä tiedot menettelystä, jolla 

osapuolten välinen sopimus voidaan vahvistaa.  

Avustuksen saajan on allekirjoitettava alkuperäinen sopimus kahtena kappaleena ja 

palautettava ne viipymättä komissiolle. Komissio allekirjoittaa ne viimeisenä.  

 

11 RAHOITUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA SÄÄNNÖKSET 

11.1 Avustuskelpoiset kustannukset  

Avustuskelpoisten kustannusten on täytettävä kaikki seuraavat ehdot: 

 ne ovat aiheutuneet avustuksen saajalle;   

 ne ovat aiheutuneet toimen aikana, lukuun ottamatta loppuraportteihin ja 

tarkastuslausuntoihin liittyviä kustannuksia: 

o kustannukset ovat avustuskelpoisia avustussopimuksessa mainitusta 

päivästä alkaen  

o jos avustuksen saaja voi näyttää toteen, että toimi on tarpeen aloittaa ennen 

sopimuksen allekirjoittamista, kustannukset voivat olla avustuskelpoisia jo 

ennen allekirjoittamista; ennen avustushakemuksen jättämispäivää 

syntyneet kustannukset eivät kuitenkaan voi missään olosuhteissa olla 

avustuskelpoisia; 

                                           
9
 Varainhoitoasetuksen 121 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 174 artikla. 
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 ne on ilmoitettu alustavassa talousarviossa; 

 ne ovat tarpeen avustuksen kohteena olevan toimen toteuttamiseksi; 

 ne ovat yksilöitävissä ja todennettavissa, ja ne on kirjattu avustuksen saajan 

kirjanpitoon ja määritetty saajan sijoittautumisvaltiossa sovellettavien 

kirjanpitosääntöjen ja saajan tavanomaisen kustannuslaskentakäytännön 

mukaisesti; 

 ne täyttävät sovellettavassa vero- ja sosiaalilainsäädännössä asetetut vaatimukset; 

 ne ovat kohtuullisia ja perusteltuja ja täyttävät moitteettoman varainhoidon 

vaatimukset erityisesti taloudellisuuden ja tehokkuuden osalta. 

Avustuksen saajan omien kirjanpito- ja tilintarkastusmenettelyjen perusteella 

toimen/hankkeen ilmoitetut kustannukset ja tulot on voitava täsmäyttää suoraan toimen 

kirjanpidon ja tositteiden kanssa. 

 

Avustuskelpoiset kustannukset voivat olla välittömiä tai välillisiä. 

 

11.1.1 Avustuskelpoiset välittömät kustannukset  

Toimen avustuskelpoisia välittömiä kustannuksia ovat kustannukset, jotka täyttävät 

avustuskelpoisuudelle edellä esitetyt ehdot ja jotka voidaan yksilöidä toimen 

toteuttamiseen välittömästi liittyviksi erityiskustannuksiksi ja kirjata suoraan sen 

kustannuksiksi, esimerkiksi  

a) toimen toteuttamiseen osallistuvan, avustuksen saajaan työ- tai palvelussuhteessa 

olevan henkilöstön kustannukset edellyttäen, että kyseiset kustannukset vastaavat 

avustuksen saajan tavanomaista palkkauskäytäntöä. 

Tällaisiin kustannuksiin kuuluvat varsinaiset palkat sekä palkkoihin liittyvät 

sosiaaliturvamaksut ja muut lakisääteiset kulut; tällaiset kustannukset voivat sisältää 

myös lisäkorvauksia, kuten lisäsopimusten perusteella suoritettavia maksuja 

kyseisten sopimusten luonteesta riippumatta, edellyttäen, että kyseiset korvaukset 

maksetaan rahoituslähteestä riippumatta johdonmukaisesti tilanteissa, joissa 

tarvitaan vastaavanlaista työpanosta tai asiantuntemusta. 

Silloin kun luonnollinen henkilö työskentelee avustuksen saajalle muun sopimuksen 

kuin työsopimuksen nojalla tai kun kolmas osapuoli on siirtänyt luonnollisen henkilön 

työskentelemään avustuksen saajalle maksua vastaan, kyseisen henkilön 

kustannukset voidaan sisällyttää edellä tarkoitettuihin henkilöstökustannuksiin 

edellyttäen, että seuraavassa luetellut ehdot täyttyvät: 

i) kyseisen henkilön työskentelyolosuhteet vastaavat kumppanin 

työntekijöiden työskentelyolosuhteita (etenkin työn organisoinnin, 

työtehtävien ja työtilojen osalta); 

ii) työn tulos kuuluu avustuksen saajalle (ellei poikkeuksellisesti ole sovittu 

toisin); ja 

 iii)  kustannukset eivät merkittävästi poikkea vastaavanlaisia tehtäviä 

työsopimuksen nojalla hoitavan avustuksen saajan henkilöstön 

kustannuksista; 
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Suositellut menetelmät välittömien henkilöstökustannusten laskemista varten esitetään 

lisäyksessä. 

b) matkakustannukset ja niihin liittyvät oleskelukustannukset, jos ne ovat avustuksen 

saajan tavanomaisen matkakorvauskäytännön mukaisia; 

c) (uusista tai käytetyistä) laitteista ja muista omaisuuseristä tehdyt poistot, sellaisina 

kuin ne on kirjattu avustuksen saajan kirjanpitoon edellyttäen, että 

i) poistot on tehty kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja avustuksen saajan 

tavanomaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti; ja 

ii) omaisuuserä on hankittu avustussopimuksessa vahvistettujen, 

toteuttamiseen liittyviä hankintasopimuksia koskevien sääntöjen 

mukaisesti, jos hankinta on tehty toteutusjakson aikana; 

Laitteiden ja muiden omaisuuserien vuokra- ja leasingkustannukset ovat myös 

avustuskelpoisia edellyttäen, että ne eivät ylitä vastaavista laitteista tai 

omaisuuseristä tehtäviä poistoja ja etteivät ne sisällä rahoituspalkkioita; 

Avustuskelpoisia kustannuksia määritettäessä voidaan ottaa huomioon ainoastaan se 

osa laitteen tai omaisuuserän poistoista tai sen vuokra- tai leasingkustannuksista, 

joka vastaa toteutusjaksoa ja laitteen tai omaisuuserän todellista käyttöä toimen 

tarkoituksiin. Erityisehdoissa voidaan poikkeuksellisesti määrätä, että laitteen tai 

omaisuuserän koko hankintakustannus on avustuskelpoinen, jos tämä on toimen 

luonteen ja laitteen tai omaisuuserän käyttöyhteyden vuoksi perusteltua; 

d) kulutushyödykkeistä ja tarvikkeista aiheutuvat kustannukset, jos nämä on 

i) hankittu avustussopimuksessa vahvistettujen, toteuttamiseen liittyviä 

hankintasopimuksia koskevien sääntöjen mukaisesti; ja 

ii) kohdennettu suoraan toimeen; 

e) sopimuksessa asetetuista vaatimuksista suoraan aiheutuvat kustannukset (tiedotus, 

toimen erityisarviointi, tarkastukset, käännös- ja kopiointikulut jne.), myös vaadittujen 

vakuuksien kustannukset, jos kyseiset palvelut on hankittu avustussopimuksessa 

vahvistettujen, toteuttamiseen liittyviä hankintasopimuksia koskevien sääntöjen 

mukaisesti; 

f) alihankintasopimuksista aiheutuvat kustannukset, jos avustussopimuksessa 

vahvistetut alihankintaa koskevat erityisedellytykset täyttyvät; 

g) kolmansille osapuolille myönnettävästä taloudellisesta tuesta aiheutuvat 

kustannukset, jos avustussopimuksessa vahvistetut edellytykset täyttyvät; 

h)  avustuksen saajan maksamat verot ja maksut, etenkin arvonlisävero, jos ne kuuluvat 

avustuskelpoisiin välittömiin kustannuksiin ja jos avustussopimuksessa ei toisin 

määrätä. 
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11.1.2 Avustuskelpoiset välilliset kustannukset (yleiskustannukset)  

 

Välilliset kustannukset ovat kustannuksia, jotka eivät ole suoraan yhteydessä toimen 

toteuttamiseen ja joiden ei voi siten katsoa aiheutuneen suoraan toimesta.  

 

Välillisinä kustannuksina voidaan korvata kiinteä määrä, joka on 7 prosenttia toimen 

avustuskelpoisista välittömistä kustannuksista ja edustaa avustuksen saajan yleisiä 

hallintokustannuksia, joiden voidaan katsoa johtuvan toimesta/hankkeesta. 

Välillisiin kustannuksiin ei saa sisältyä talousarvion muihin kohtiin kuuluvia kustannuksia. 

Tämän osoittaakseen avustuksen saajan olisi periaatteessa 

a.  käytettävä analyyttistä kustannuslaskentaa, jonka ansiosta voidaan erotella kaikki 

kustannukset (myös yleiskustannukset), jotka kohdentuvat toiminta-avustukseen ja 

toimen avustukseen. Tätä tarkoitusta varten avustuksen saajan olisi käytettävä 

luotettavia kirjanpitokoodeja ja kohdentamismenetelmiä, joilla varmistetaan, että 

kustannusten kohdentaminen tehdään oikeudenmukaisella, objektiivisella ja 

realistisella tavalla;  

b.  kirjattava erikseen:  

 kaikki kustannukset, jotka liittyvät toiminta-avustuksiin (eli 

henkilöstökustannukset, yleiset toimintakustannukset ja muut 

toimintakustannukset, jotka liittyvät sen tavanomaisiin vuotuisiin toimiin), ja  

 kaikki kustannukset, jotka liittyvät toimen avustuksiin (mukaan luettuna 

toteutuneet toimeen liittyvät välilliset kustannukset). 

Jos toiminta-avustus kattaa kokonaisuudessaan avustuksen saajan tavanomaisen 

vuotuisen toiminnan ja budjetin, avustuksen saajalla ei ole oikeutta korvata mitään 

välittömiä kustannuksia toimen avustuksella.  

11.2 Kustannukset, joihin ei myönnetä avustusta  

a) avustuksen saajan maksama pääoman tuotto ja osinko; 

b) lainoihin ja lainanhoitoon liittyvät kustannukset; 

c) varaukset tappioiden tai velkojen varalta; 

d) korkokustannukset; 

e) epävarmat saamiset; 

f) kurssitappiot; 

g) kustannukset, jotka avustuksen saajan pankki on veloittanut komissiolta tulevista 

tilisiirroista; 

h) kustannukset, jotka avustuksen saaja ilmoittaa ja jotka katetaan jonkin toisen, 

unionin talousarviosta rahoitettavaa avustusta saavan toimen yhteydessä. Tällaisiin 

avustuksiin kuuluvat myös jäsenvaltioiden myöntämät unionin talousarviosta 

rahoitetut avustukset ja muiden elinten kuin komission unionin talousarvion 

toteuttamiseksi myöntämät avustukset. Avustuksen saaja, joka saa EU:n tai 

Euratomin talousarviosta rahoitettua toiminta-avustusta, ei saa esittää korvattavaksi 

välillisiä kustannuksia toiminta-avustuksen kattamalta (kattamilta) ajanjakso(i)lta, 

ellei se pysty osoittamaan, ettei toiminta-avustus kata mitään toimen kustannuksia;  

i) kolmansilta osapuolilta peräisin olevat luontoissuoritukset; 

j) kohtuuttomat tai perusteettomat kustannukset; 

k) vähennyskelpoinen arvonlisävero. 
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11.3 Toteutuneiden kustannusten korvaaminen10
  

 

Avustuksen määrä määritetään soveltamalla yhteisrahoituksen 80 prosentin 

enimmäismäärää avustuksen saajan ilmoittamiin toteutuneisiin avustuskelpoisiin 

kustannuksiin.  

 

11.4 Budjettitasapaino11
 

Hakemuslomakkeeseen on liitettävä toimen budjettiarvio. Arviossa tulojen ja menojen on 

oltava tasapainossa.  

Budjetti on laadittava euromääräisenä.  

Hakijoiden, joiden kustannukset eivät ole euromääräisiä, olisi käytettävä [InforEuro-

verkkosivulla seuraavassa osoitteessa julkaistavaa valuuttakurssia: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 

Hakijan on huolehdittava, että toimen toteuttamiseksi tarvittavia varoja ei kateta kokonaan 

EU:n avustuksella.  

Toimen yhteisrahoitus voi olla peräisin 

 avustuksen saajan omista varoista  

 toimen tuottamasta tulosta  

 kolmansien osapuolten rahoitusosuuksista. 

 

11.5 Avustuksen lopullisen määrän laskeminen  

Komissio laskee avustuksen lopullisen määrän loppumaksun suoritusajankohtana. 

Laskennassa on seuraavat vaiheet: 

Vaihe 1 – Korvausosuuden soveltaminen avustuskelpoisiin kustannuksiin  

Vaiheessa 1 laskettava määrä saadaan soveltamalla kohdassa 11.3.1 ilmoitettua 

korvausosuutta komission hyväksymiin avustuskelpoisiin kustannuksiin. 

Vaihe 2 – Määrän rajoittaminen avustuksen enimmäismäärään 

Kokonaismäärä, jonka komissio maksaa avustuksen saajille, ei saa missään olosuhteissa 

ylittää avustussopimuksessa ilmoitettua avustuksen enimmäismäärää. Jos vaiheessa 1 

laskettu määrä on suurempi kuin avustuksen enimmäismäärä, avustuksen lopullinen määrä 

rajoitetaan kyseiseen enimmäismäärään. 

                                           
10

 Varainhoitoasetuksen 126 artikla. 
11

 Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 196 artiklan 2 kohta. 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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11.6 Avustuksen määrää pienennetään puutteellisen toteuttamisen tai muiden 

velvoitteiden rikkomisen vuoksi 

Komissio voi pienentää avustuksen enimmäismäärää, jos toimea ei ole toteutettu 

asianmukaisesti (ts. jos toimea ei ole toteutettu tai jos se on toteutettu puutteellisesti, vain 

osittain tai myöhässä) tai jos jotakin muuta sopimusvelvoitetta on rikottu.  

Avustusta pienennetään suhteessa toimen sopimuksenvastaisen toteuttamisen tai muun 

sopimusrikkomuksen vakavuuteen. 

 

11.7 Raportointi ja maksujärjestelyt12  

Avustuksen saaja voi pyytää seuraavia maksueriä suoritettaviksi, kunhan 

avustussopimuksen ehdot täyttyvät (esim. maksujen määräajat, katot, jne.). 

Maksupyyntöihin on liitettävä jäljempänä määrätyt ja avustussopimuksessa 

yksityiskohtaisesti esitetyt asiakirjat:  

Maksupyyntö Saateasiakirjat 

Ennakkomaksu13, joka vastaa suuruudeltaan 

50 prosenttia avustuksen määrästä, siirretään 

avustuksen saajalle 30 vuorokauden kuluessa 

joko siitä päivästä, jolloin kahdesta 

osapuolesta jälkimmäinen on allekirjoittanut 

sopimuksen, tai avustuspäätöksen tiedoksi 

antamisesta, jos kaikki vaaditut vakuudet on 

saatu. 

 

a) pankkitakaus (ks. kohta 11.8), jos 

toimivaltainen tulojen ja menojen 

hyväksyjä sitä pyytää 

Avustuksen saaja voi pyytää välimaksua, joka 

vastaa suuruudeltaan 30 prosenttia 

avustuksen määrästä, jos hankkeen kesto 

ylittää 12 kuukautta. Välimaksun suorittamisen 

edellytyksenä on väliraportin toimittaminen 30 

vuorokauden kuluessa siitä, kun puolet 

hankkeen kestosta on kulunut.  

a) väliraportti 

Loppumaksun suorittaminen  

Komissio vahvistaa tämän maksun määrän 

lopullista avustusmäärää koskevan laskelman 

perusteella (ks. edellä kohta 11.5). Jos jo 

suoritettujen maksujen kokonaismäärä on 

suurempi kuin avustuksen lopullinen määrä, 

komission liikaa maksama määrä peritään 

avustuksen saajalta takaisin14. 

 

a) tekninen loppuraportti  

b) taloutta koskeva loppuselvitys 

c) taloutta koskeva yhteenveto-

selvitys, jossa on yhdistelty 

aikaisemmin toimitetut taloutta 

koskevat selvitykset ja ilmoitettu 

tulot (vain tarvittaessa). 

 

                                           
12

 Varainhoitoasetuksen 90 ja 135 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 207 artikla. 
13

 Varainhoitoasetuksen 109 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 110 artikla. 
14

 Varainhoitoasetuksen 109 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 110 artikla. 
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 Jos taloudelliset edellytykset ovat heikot, sovelletaan kohtaa 8.1. 

11.8 Ennakkomaksuvakuus15  

Ennakkomaksuun kohdistuvien taloudellisten riskien rajoittamiseksi toimivaltainen tulojen ja 

menojen hyväksyjä voi riskianalyysin perusteella tapauskohtaisesti vaatia kaikkia 

avustuksen saajia asettamaan enintään ennakkomaksun suuruisen vakuuden.  

Vakuuden tarkoituksena on asettaa pankki tai rahoituslaitos, kolmas osapuoli tai saman 

avustussopimuksen osapuolina olevat toimen avustuksen saajat vastaamaan 

peruuttamattomasti ja yhteisvastuullisesti first demand -takuun antajana avustuksen saajan 

velvoitteista.  

Vakuutta ei välttämättä vaadita vähäisille (enintään 60 000 euron) avustuksille. 

Enintään ennakkomaksun suuruisen ennakkomaksuvakuuden vaatimisen tarkoituksena on 

rajoittaa ennakkomaksuun liittyviä taloudellisia riskejä. 

Rahoitusvakuuden (euroina) antaa johonkin Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautunut 

hyväksytty pankki tai rahoituslaitos. Jos avustuksen saaja on sijoittautunut kolmanteen 

maahan, komissio voi hyväksyä kyseiseen maahan sijoittautuneen pankin tai 

rahoituslaitoksen antaman vakuuden, jos se katsoo, että tämä tarjoaa vastaavat takeet ja 

ominaisuudet kuin jäsenvaltioon sijoittautunut pankki tai rahoituslaitos. Pankkitileille 

jäädytettyjä määriä ei voida hyväksyä rahoitusvakuudeksi. 

Vakuuden sijasta mahdollinen on myös jompikumpi seuraavista: 

 kolmannen osapuolen yhteisvastuullinen takaus tai  

 saman avustussopimuksen osapuolina olevien avustuksen saajien yhteistakaus. 

Vakuus vapautetaan sitä mukaa kuin ennakkomaksu vähennetään avustussopimusehtojen 

mukaisesti suoritetuista väli- tai loppumaksuista. 

 

11.9 Muut rahoitusehdot  

a) Päällekkäisten avustusten kielto16 

 

Yhteen toimeen voi saada EU:n talousarviosta vain yhden avustuksen. 

Samoja kustannuksia ei missään olosuhteissa saa rahoittaa unionin talousarviosta 

kahdesti. Tämän varmistamiseksi hakijan on ilmoitettava avustushakemuksessa 

sellaisen unionin rahoituksen lähteet ja määrät, jonka se on saanut tai jota se on 

hakenut saman varainhoitovuoden aikana samaa toimea tai toimen osaa tai sen 

(hakijan) toimintaa varten, sekä muu samaa toimea varten saatu tai haettu 

rahoitus.17 

b) Taannehtivuuskielto 18 

Päättyneeseen toimintaan ei myönnetä avustusta takautuvasti. 

                                           
15

 Varainhoitoasetuksen 134 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 206 artikla. 
16

 Varainhoitoasetuksen 129 artikla. 
17

 Varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 196 artiklan 4 kohta. 
18

 Varainhoitoasetuksen 130 artikla.  



17 

Avustusta voidaan myöntää jo aloitettuun toimeen vain, jos hakija voi 

avustushakemuksessa osoittaa, että toimi oli aloitettava ennen avustussopimuksen 

allekirjoittamista. 

Avustuskelpoiset kustannukset eivät tällöin kuitenkaan saa olla aiheutuneet ennen 

avustushakemuksen jättämispäivää. 

c) Toteuttamiseen liittyvät hankintasopimukset/alihankinta19  

Kun toimen toteuttaminen edellyttää julkisia hankintoja (toteuttamiseen liittyvät 

hankintasopimukset), avustuksen saajan on tehtävä hankintasopimus 

kokonaistaloudellisesti edullisimman tai tarvittaessa halvimman tarjouksen 

perusteella ja huolehdittava siitä, ettei eturistiriitoja synny. 

Avustuksen saajan on dokumentoitava tarjouskilpailumenettely asianmukaisesti ja 

säilytettävä asiakirjat mahdollista tarkastusta varten.  

Yhteisöjen, jotka toimivat direktiivissä 2014/24/EU tarkoitettuina 

hankintaviranomaisina20 tai direktiivissä 2014/25/EU tarkoitettuina hankinta-

yksikköinä21, on noudatettava sovellettaviksi tulevia kansallisia hankintasääntöjä. 

Avustuksen saajat saavat käyttää toimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseksi 

alihankintaa. Niiden on tällöin varmistettava, että edellä mainittujen, 

kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta ja eturistiriitojen puuttumista koskevien 

edellytysten lisäksi seuraavassa luetellut edellytykset täyttyvät: 

a) alihankinta ei kata toimeen sisältyviä keskeisiä tehtäviä; 

b) alihankinnan käyttö voidaan perustella toimen luonteella ja sen toteuttamiseen 

liittyvillä tarpeilla; 

c) alihankinnan arvioidut kustannukset ovat selvästi erotettavissa alustavassa 

talousarviossa; 

d) avustuksen saaja ilmoittaa alihankinnan käyttämisestä kaikissa tapauksissa, 

joissa siitä ei ole määrätty toimen kuvauksessa, ja komissio hyväksyy sen. 

Komissio voi antaa hyväksyntänsä: 

i) ennen kuin alihankinnan käyttö aloitetaan, jos avustuksen saajat pyytävät 

sopimuksen muuttamista;  

ii) sen jälkeen, kun alihankinnan käyttö on aloitettu: 

 jos alihankinnan käytölle on esitetty erityiset perusteet teknisessä väli- 

tai loppuraportissa ja 

 jos alihankinnan käyttö ei aiheuta avustussopimukseen muutoksia, 

jotka saattaisivat kyseenalaiseksi avustuksen myöntämispäätöksen tai 

olisivat vastoin hakijoiden tasavertaisen kohtelun periaatetta; 

e) avustuksen saajat varmistavat, että tiettyjä avustuksen saajiin sovellettavia 

määräyksiä, jotka luetellaan avustussopimuksessa (esimeriksi näkyvyyttä ja 

luottamuksellisuutta koskevia), sovelletaan myös alihankkijoihin. 

                                           
19

 Varainhoitoasetuksen 137 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 209 artikla. 

20
 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, 

julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta.  
21 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, 
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja 
direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta. 
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d) Kolmansille osapuolille myönnettävä taloudellinen tuki22 

Hakemuksiin ei saa sisältyä kolmansille osapuolille annettavaa taloudellista tukea. 

12 TIEDOTUS  

12.1 Avustuksen saajien toimesta 

Avustuksen saajien on selvästi ilmaistava Euroopan unionin osallistuminen kaikissa 

julkaisuissa tai toimissa, joihin avustusta käytetään. 

Avustuksen saajien on lisäksi esitettävä näkyvästi Euroopan komission nimi ja tunnus 

kaikissa julkaisuissaan, julisteissaan, ohjelmissaan ja muissa tuotteissaan, jotka liittyvät 

komission yhteisrahoittamaan hankkeeseen.  

Tässä on käytettävä osoitteesta 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm saatavaa 

tekstiä, tunnusta ja vastuuvapauslauseketta sekä Euroopan komission graafista ohjeistoa. 

Lisätietoa saa myös osoitteesta comm-visual-identity@ec.europa.eu. 

Ellei tätä vaatimusta noudateta kaikilta osin, avustuksen saajan avustusta voidaan 

pienentää avustussopimuksen mukaisesti. 

 

12.2 Komission toimesta23 

Kaikki tiettynä varainhoitovuonna myönnettyjä avustuksia koskevat tiedot julkaistaan 

Euroopan unionin toimielinten internetsivuilla viimeistään 30. kesäkuuta kyseisten 

avustusten myöntämisvuotta seuraavana vuonna. Poikkeuksena ovat luonnollisille 

henkilöille myönnetyt apurahat ja muu suora tuki, jota myönnetään sitä eniten tarvitseville 

luonnollisille henkilöille.  

Komissio julkaisee seuraavat tiedot: 

– avustuksen saajan nimi 

– jos avustuksen saaja on oikeushenkilö, tämän osoite, ja jos luonnollinen henkilö, alue 

määriteltynä NUTS 2 -tasolla, jos avustuksen saajan kotipaikka on EU:ssa, tai vastaavalla 

tasolla, jos kotipaikka on EU:n ulkopuolella 

– avustuksen kohde 

– myönnetyn avustuksen määrä. 

Julkaisemisesta luovutaan avustuksen saajan asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä, 

jos julkaiseminen uhkaa asianomaisten henkilöiden oikeuksia ja vapauksia sellaisina kuin 

ne ovat suojattuina Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, tai vahingoittaa avustuksen 

saajien kaupallisia etuja. 

13 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Ehdotuspyyntöön vastaaminen merkitsee henkilötietojen (kuten nimen, osoitteen ja 

ansioluettelon) kirjaamista ja käsittelyä. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan yksilöiden 

                                           
22

 Varainhoitoasetuksen 137 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 210 artikla. 
23

 Varainhoitoasetuksen 35 artikla ja 128 artiklan 3 alakohta sekä varainhoitoasetuksen 
soveltamissääntöjen 21 ja 191 artikla. 

http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_en.htm
mailto:comm-visual-identity@ec.europa.eu
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suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja 

näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annettua asetusta (EY) N:o 45/2001. Jollei toisin 

mainita, kysymykset ja henkilötiedot ovat tarpeen hakemuksen arvioimiseksi 

tarjouspyynnössä esitettyjen ehtojen mukaisesti. Euroopan komission koulutuksen, 

nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto käsittelee näitä tietoja ainoastaan tätä 

tarkoitusta varten. 

Komissio voi kirjata henkilötietoja varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmään, jos 

avustuksen saaja on jossakin varainhoitoasetuksen (EU) N:o 966/201224 106 artiklan 1 

kohdassa tai 107 artiklassa tarkoitetuista tilanteista. Lisätietoja on tietosuojaselosteessa 

osoitteessa  

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_ed

es_en.pdf  

 

14 EHDOTUSTEN JÄTTÄMISMENETTELY  

Hakemuksen jättäminen sähköisesti 

Hakemukset on jätettävä kohdassa 3 mainittuun määräaikaan mennessä osoitteessa 

https://ec.europa.eu/sport/calls_en olevalla sähköisellä hakulomakkeella, jonka mukana 

toimitetaan pyydetyt liitteet (mukaan lukien toimen talousarvio, valaehtoinen vakuutus, 

oikeussubjektia koskeva lomake ja tilitietolomake sekä asiakirjat, joilla todistetaan hakijan 

toiminnallisten edellytysten täyttyminen). 

Sivulla oleva avustussopimuksen malli on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä sitä täytetä tai 

palauteta hakemuslomakkeen mukana. 

Hakemusta ei voi muuttaa määräajan päätyttyä. Jos kuitenkin on tarpeen selventää tiettyjä 

seikkoja tai korjata kirjoitusvirheitä, komissio voi ottaa yhteyttä hakijaan arviointimenettelyn 

aikana25. 

Hakijoille ilmoitetaan valintamenettelyn tuloksista kirjallisesti26.  

 

Yhteydenotot: 

Koulutuksen, nuorisoasioiden, urheilun ja kulttuurin pääosasto 

Yksikkö C4 – Urheilu  

eac-sport@ec.europa.eu  

Puhelin: +32 2 2965232 

Paperilla tai USB-muistitikulla toimitettuja tai faksilla, sähköpostilla tai muulla tavoin 

lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. 

 

                                           
24

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex%3A32012R0966  
25

 Varainhoitoasetuksen 96 artikla. 
26

 Varainhoitoasetuksen 133 artikla ja varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen 205 artikla. 

http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
http://ec.europa.eu/budget/library/explained/management/protecting/privacy_statement_edes_en.pdf
https://ec.europa.eu/sport/calls_en
mailto:eac-sport@ec.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=celex:32012R0966
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Lisäys 

Välittömiä henkilöstökustannuksia koskevat erityisehdot 

 

1. Laskentamalli  

 

Avustuskelpoisten välittömien henkilöstökustannusten laskentaa varten suositellaan 

kohdissa a) ja b) esitettyjä laskentamalleja, joiden katsotaan hyväksyttävästi osoittavan, 

että kustannukset ovat toteutuneet ilmoitetulla tavalla.  

Komissio voi hyväksyä myös muun henkilöstökustannusten laskentatavan, jos 

laskentatavalla voidaan komission näkemyksen mukaan riittävässä määrin varmistaa, että 

kustannukset ovat toteutuneet ilmoitetulla tavalla. 

  

a) Täysipäiväisesti toimessa työskentelevien henkilöiden osalta:  

 

{henkilön kuukausipalkka kerrottuna toimessa työskenneltyjen kuukausien toteutuneella 

määrällä} 

 

Näiden henkilöiden osalta ilmoitettuja kuukausia ei saa ilmoittaa minkään muun EU:n tai 

Euratomin avustuksen yhteydessä. 

 

Kuukausipalkka lasketaan seuraavasti: 

 

{työntekijän kohdalla toteutuneet vuotuiset henkilöstökustannukset jaettuna 12:lla}, missä 

otetaan huomioon kyseisen raportointijakson kattaman kokonaisen tilikauden 

henkilöstökustannukset.  

 

Jos tilikausi ei pääty raportointijakson lopussa, avustuksen saajien on käytettävä 

laskelmassa viimeisimmän saatavilla olevan kokonaisen tilikauden kuukausipalkkaa. 

 

b) Osa-aikaisesti toimessa työskentelevien henkilöiden osalta: 

 

i) Jos henkilö työskentelee toimessa kiinteän osuuden kokonaistyöajastaan: 

 

{henkilön kuukausipalkka kerrottuna toimessa työskennellyllä osuudella kerrottuna 

toimessa työskenneltyjen kuukausien toteutuneella määrällä} 

 

Tällaisen henkilön työajasta ilmoitettua osuutta ei saa ilmoittaa minkään muun EU:n tai 

Euratomin avustuksen yhteydessä. 

 

Kuukausipalkka lasketaan edellä kerrotulla tavalla. 

 

ii) Muissa tapauksissa:  

 

{henkilön tuntipalkka kerrottuna toimessa työskenneltyjen tuntien toteutuneella määrällä}  

 

tai  

 

{henkilön päiväpalkka kerrottuna toimessa työskenneltyjen päivien toteutuneella määrällä}  
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(lähimpään puolikkaaseen päivään pyöristettynä). 

 

Henkilön kohdalla ilmoitettujen toteutuneiden tuntien/päivien on oltava eriteltävissä ja 

todennettavissa.  

 

EU- tai Euratom-avustusta varten ilmoitettu työntekijän vuosityötuntien/-päivien 

kokonaismäärä ei voi olla suurempi kuin tunti-/päiväpalkan laskennassa käytetty vuotuisten 

tehokkaiden työtuntien/-päivien määrä. Avustusta varten ilmoitettu tuntien/päivien määrä 

voi olla siis enintään: 

 

{vuoden tehokkaan työajan määrä tunteina tai päivinä (ks. jäljempänä) vähennettynä niiden 

päivien ja tuntien kokonaismäärällä, jotka avustuksen saaja on kyseisen henkilön osalta 

ilmoittanut kyseisenä vuonna muita EU- tai Euratom-avustuksia varten}. 

 

Tunti-/päiväpalkka lasketaan seuraavasti: 

 

{henkilön vuotuiset henkilöstökustannukset jaettuna vuotuisilla tehokkailla työtunneilla/-

päivillä}, missä otetaan huomioon kyseisen raportointijakson kattaman kokonaisen 

tilikauden henkilöstökustannukset ja vuotuisten tehokkaiden työtuntien/-päivien määrä.  

 

Jos tilikausi ei pääty raportointijakson lopussa, avustuksen saajien on käytettävä 

laskelmassa viimeisimmän saatavilla olevan kokonaisen tilikauden tunti-/päiväpalkkaa.  

 

Työntekijän vuotuisten tehokkaiden työtuntien/-päivien määrä on työntekijän toteutuneiden 

vuosityötuntien tai -päivien kokonaismäärä. Siihen ei lueta mukaan lomia ja muita 

poissaoloja (kuten sairausloma, äitiysloma tai muu erityisvapaa). Siihen voidaan kuitenkin 

lukea mukaan ylityöhön sekä kokouksiin, koulutuksiin ja muuhun vastaavaan toimintaan 

käytetty aika.  

 

 

2. Toteutuneiksi ilmoitettujen henkilöstökustannusten perusteena oleva kirjanpito- ja 

muu asiakirja-aineisto 

 

Täysipäiväisesti toimessa työskentelevien henkilöiden osalta työaikakirjanpitoa ei 

tarvitse pitää, jos välittömät henkilöstökustannukset lasketaan kohdan a mukaisesti ja 

avustuksen saajan allekirjoittamalla ilmoituksella vahvistetaan, että kyseiset henkilöt ovat 

työskennelleet toimessa täysipäiväisesti.  

 

Kiinteän osuuden kokonaistyöajastaan toimessa työskentelevien henkilöiden osalta 

työaikakirjanpitoa ei tarvitse pitää, jos välittömät henkilöstökustannukset lasketaan kohdan 

b alakohdan i mukaisesti ja avustuksen saajan allekirjoittamalla ilmoituksella vahvistetaan, 

että kyseiset henkilöt ovat käyttäneet kiinteän osuuden tehokkaasta työajastaan toimessa 

työskentelyyn. 

 

Osa-aikaisesti toimessa työskentelevien henkilöiden osalta avustuksen saajan on 

pidettävä työaikakirjanpitoa ilmoitetuista työpäivistä/työtunneista, jos välittömät 

henkilöstökustannukset lasketaan kohdan b alakohdan ii mukaisesti. Työaikakirjanpidon 

on oltava kirjallinen, ja toimessa työskentelevien henkilöiden ja heidän esimiestensä on 

hyväksyttävä se vähintään kuukausittain.  
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Jos toimessa tehtyjen työtuntien määrää osoittavaa luotettavaa työaikakirjanpitoa ei ole 
käytettävissä, komissio voi hyväksyä vaihtoehtoisia todisteita, jotka tukevat ilmoitettujen 
tuntien määrää, jos se katsoo, että niiden luotettavuuden taso on riittävä.   

 

 


