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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EAC/S14/2018 

Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού σε επίπεδο 

δήμων 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υλοποίηση της 

προπαρασκευαστικής ενέργειας με τίτλο «Προώθηση ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού 

σε επίπεδο δήμων», σύμφωνα με την απόφαση C(2018)1602/1 της Επιτροπής, της 

21ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του 2018 για 

την εφαρμογή δοκιμαστικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στον τομέα της 

εκπαίδευσης, του αθλητισμού και του πολιτισμού. 

Στο πλαίσιο της εν λόγω προπαρασκευαστικής ενέργειας προτείνεται η παροχή στήριξης σε 

οργανισμούς που προωθούν πρωτοβουλίες στον τομέα του αθλητισμού σε τοπικό επίπεδο με 

στόχο τη διάδοση των θετικών αξιών του αθλητισμού. 

Οι αξίες αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι το εγχείρημα της ΕΕ 

θεμελιώνεται στις κοινές αξίες των κρατών μελών της. Το άρθρο 2 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της 

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, 

καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρώπη 

χρειάζεται πιο συνεκτικές κοινωνίες με λιγότερους αποκλεισμούς ώστε να μπορούν οι πολίτες 

να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στον δημοκρατικό βίο. Ο αθλητισμός, επειδή παρέχει το 

αίσθημα του ανήκειν και εξασφαλίζει μια ισχυρή προσήλωση στις αρχές και τις παραδόσεις που 

διαμορφώνουν τον πυρήνα των ανοικτών κοινωνιών, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο για 

την προώθηση κοινών αξιών. 

Με αυτό το σκεπτικό, οι οργανισμοί που ενθαρρύνουν και στηρίζουν τις ευρωπαϊκές πόλεις 

ώστε να επενδύουν στην προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης δεν 

συνεισφέρουν μόνο στην υγεία και την ευημερία των τοπικών πληθυσμών, αλλά συμβάλλουν 

επίσης στην ενίσχυση κοινών ευρωπαϊκών αξιών μεταξύ των πολιτών. Οι οργανισμοί αυτοί 

συνδράμουν τους δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη να αυξήσουν τον αριθμό των ατόμων που 

ασχολούνται με τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση, να προωθήσουν την ενσωμάτωση 

κοινοτήτων, να προσελκύσουν επενδύσεις στον αθλητισμό και να δημιουργήσουν γέφυρες με 

άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, οι κοινωνικές υποθέσεις και ο τουρισμός.  

Πρέπει να αυξηθεί η στήριξη που παρέχεται σε οργανισμούς που επιδιώκουν την προώθηση 

του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε επίπεδο δήμων, ιδίως στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, Κοινότητας και Πόλης του Αθλητισμού, δεδομένου ότι 

η δράση τους αποφέρει οφέλη για όλους τους πολίτες. Η στήριξη οργανισμών που 

δραστηριοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στον εν λόγω τομέα είναι προς το συμφέρον 

της κοινωνίας μας, από πλευράς ανάπτυξης ικανοτήτων, δικτύωσης και δυνατότητας ανάπτυξης 
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συγκεκριμένων έργων σε τοπικό επίπεδο. Η στήριξη αυτή μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, οι 

οποίες συμβάλλουν συνολικά στην προαγωγή των θετικών αξιών του αθλητισμού. 

Η νομική βάση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η εξής: 

προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον 

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

 

1. Στόχοι – Θέμα(-τα) – Προτεραιότητες – Αποτελέσματα 

Η παρούσα προπαρασκευαστική ενέργεια θα υλοποιηθεί σε δύο σκέλη: 

 γενικός στόχος του σκέλους 1 είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ικανοτήτων για 

να παρασχεθεί στήριξη σε οργανισμούς που προωθούν κοινές αξίες μέσω της 

ανάπτυξης του αθλητισμού σε επίπεδο δήμων σε ολόκληρη την ΕΕ· 

 

 γενικός στόχος του σκέλους 2 είναι η στήριξη της δημιουργίας συνδέσεων 

δικτύωσης και της καθιέρωσης δραστηριοτήτων αμοιβαίας ανταλλαγής 

πληροφοριών μεταξύ των δήμων σε τομείς που συνδέονται με τον αθλητισμό.  

 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα: 

Σκέλος 1: Δράση ανάπτυξης ικανοτήτων 

 Στήριξη οργανισμών που προωθούν κοινές αξίες μέσω της ανάπτυξης του αθλητισμού 

και της σωματικής άσκησης σε επίπεδο δήμων σε ολόκληρη την ΕΕ.  

 Παροχή συνδρομής σε οργανισμούς που προάγουν τον αθλητισμό σε επίπεδο δήμων 

ώστε να καταστούν οικονομικά βιώσιμοι, με βάση τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, 

όπως προωθούνται από διεθνείς οργανισμούς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Ενθάρρυνση των οργανισμών ώστε να αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση με 

στόχο την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε τοπικό επίπεδο ή 

σε επίπεδο δήμων. 

 Προβολή των προσπαθειών που καταβάλλονται σε επίπεδο δήμων για την ενθάρρυνση 

του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης. 

 

Σκέλος 2: Δράση δικτύωσης 

 Ενθάρρυνση της δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των πόλεων και των δήμων σε 

επίπεδο ΕΕ με επίκεντρο την προώθηση του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης. 

 Υποστήριξη της διάδοσης ορθών πρακτικών και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται σε 

τοπικό επίπεδο και σε επίπεδο δήμων σε ολόκληρη την ΕΕ. 
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 Προώθηση της αρχής «Αθλητισμός για όλους» και συμβολή στην προαγωγή κοινών 

αξιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης. 

 Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις στρατηγικές που εφαρμόζονται από τις 

αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και έχουν θετικό αντίκτυπο στην ευημερία των κατοίκων 

μέσω του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της 

ευρωπαϊκής εβδομάδας αθλητισμού και της εκστρατείας #BeActive. 

 

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται από νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της 

ΕΕ είναι επιλέξιμες. 

Για τους Βρετανούς αιτούντες: Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να 

πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από 

την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ 

που να διασφαλίζει, συγκεκριμένα, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, 

θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του 

δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το έργο βάσει του 

άρθρου ΙΙ.17.2 της συμφωνίας επιχορήγησης. 

Επιπλέον, για να είναι επιλέξιμα, τα έργα πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που 

πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: 

 

Για το σκέλος 1: 

 να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και 

διοργανώνουν δραστηριότητες αθλητισμού και σωματικής άσκησης·  

 να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.  

Παραδείγματα (ενδεικτικός κατάλογος): 

 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι)· 

 δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές)· 

 διεθνείς οργανισμοί· 

 αθλητικοί σύλλογοι· 

 πανεπιστήμια· 

 εκπαιδευτικά ιδρύματα· 

 επιχειρήσεις. 

 

Για το σκέλος 2: 

 να είναι δημόσιοι φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο ή σε επίπεδο 

δήμων σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. 
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Παραδείγματα (ενδεικτικός κατάλογος): 

 πόλεις/δήμοι· 

 άλλα επίπεδα αρχών τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης· 

 ομοσπονδίες/ενώσεις αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης· 

 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των αιτούντων, ζητούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Ιδιωτικός φορέας: απόσπασμα της Επίσημης Εφημερίδας, αντίγραφο του 

καταστατικού, απόσπασμα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο ή στο βιβλίο σωματείων, 

πιστοποιητικό ΦΠΑ (εάν, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός εμπορικού 

μητρώου και ο αριθμός ΦΠΑ είναι ταυτόσημοι, απαιτείται μόνο το ένα από τα δύο 

έγγραφα). 

 Δημόσιος φορέας: αντίγραφο του ψηφίσματος ή της απόφασης για τη σύσταση της 

δημόσιας επιχείρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο προβλέπεται η σύσταση του 

οργανισμού δημοσίου δικαίου. 

 

3. Επιλέξιμες δραστηριότητες 

Μόνο οι δραστηριότητες που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους που 

αναφέρονται στο τμήμα 1 είναι επιλέξιμες.  

Επιπλέον:  

Όσον αφορά το σκέλος 1, οι οργανισμοί πρέπει να ασκούν δραστηριότητες τουλάχιστον 

σε 10 δήμους, καθένας από τους οποίους βρίσκεται σε διαφορετικό κράτος μέλος της ΕΕ. 

Οι εν λόγω δήμοι θα πρέπει να προσδιορίζονται στο έντυπο της αίτησης. 

 

Όσον αφορά το σκέλος 2, οι αιτούντες δημόσιοι φορείς πρέπει να δημιουργήσουν 

συνδέσεις με τουλάχιστον 9 δημόσιους φορείς (δηλαδή με πόλεις/δήμους, αρχές 

τοπικής/περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ομοσπονδίες/ενώσεις αρχών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που εκπροσωπούν τις αρχές τοπικής 

αυτοδιοίκησης). Ο αιτών δημόσιος φορέας και οι δημόσιοι φορείς-εταίροι πρέπει να είναι 

εγκατεστημένοι σε τουλάχιστον 3 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ. Οι εν λόγω φορείς θα 

πρέπει να προσδιορίζονται στο έντυπο της αίτησης. 

 

Παραδείγματα δραστηριοτήτων αποτελούν τα εξής (ενδεικτικός κατάλογος): 

Σκέλος 1: 
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 Ανάληψη δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων για τη βελτίωση της διακυβέρνησης 

και της αυτάρκειας του αιτούντος οργανισμού. 

 Προώθηση/προβολή των προσπαθειών που καταβάλλονται σε επίπεδο δήμων για την 

προαγωγή του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 Διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ δήμων σε επίπεδο ΕΕ σε τομείς 

που συνδέονται με τον αθλητισμό και την ευημερία. 

 Υποστήριξη πρωτοβουλιών όπως αθλητικές δραστηριότητες, που υλοποιούνται σε 

επίπεδο δήμων και αποσκοπούν στην προώθηση κοινών ευρωπαϊκών αξιών. 

 

Σκέλος 2: 

 Δημιουργία συμπράξεων με άλλους δήμους στην ΕΕ σε τομείς που συνδέονται με τον 

αθλητισμό, την υγεία και την ευημερία. 

 Διευκόλυνση της ροής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δήμων σε επίπεδο ΕΕ όσον 

αφορά αθλητικές πρωτοβουλίες. 

 Εξασφάλιση της συμμετοχής και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε τοπικό επίπεδο όσον 

αφορά τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες που προωθούνται μέσω πρωτοβουλιών, όπως 

αθλητικές δραστηριότητες. 

 

Όλες οι δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνουν χώρα στα κράτη μέλη της ΕΕ.  

 

4. Περίοδος υλοποίησης 

 Οι δραστηριότητες δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μετά 

τις 31 Μαρτίου 2019. 

 Οι δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 6 μήνες. 

Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα 

από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς 

πόρους. 

 

5. Κριτήρια ανάθεσης 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις / τα επιλέξιμα έργα θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

Σκέλος 1: Επιχορήγηση ανάπτυξης ικανοτήτων 
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 Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες): η ελάχιστη 

βαθμολογία για το κριτήριο 1 θα είναι 24 από τις 40 μονάδες· αιτήσεις με 

χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 1, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό στον 

οποίο: 

 συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που καθορίζονται στο τμήμα 1 και 

συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού· 

 υλοποιούνται κατόπιν σχετικού και συγκεκριμένου προσδιορισμού των αναγκών των 

οργανισμών όσον αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων· 

 οι ίδιοι οι οργανισμοί βασίζονται στις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης και μπορούν να 

το αποδείξουν, κυρίως όσον αφορά τον εσωτερικό κανονισμό τους. 

 Ποιότητα (κριτήριο 2) (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες): η ελάχιστη βαθμολογία 

για το κριτήριο 2 θα είναι 24 από τις 40 μονάδες· αιτήσεις με χαμηλότερη 

βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 2, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα του 

συνολικού σχεδιασμού των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και τη μεθοδολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί για την υλοποίησή τους. Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 ο αριθμός συμμετεχόντων που λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες του έργου και 

επωφελούνται από αυτές· 

 η οικονομική αποδοτικότητα του έργου (ο βαθμός αποδοτικότητας του έργου από 

πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα)· 

 η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων (ο βαθμός στον οποίο οι 

δραστηριότητες θα υλοποιούνται και μετά το τέλος του έργου)· 

 η συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου· 

 η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

 Διαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες): η ελάχιστη 

βαθμολογία για το κριτήριο 3 θα είναι 12 από τις 20 μονάδες· αιτήσεις με 

χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 3, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό στον 

οποίο οι αιτούντες αποδεικνύουν την ικανότητά τους να οργανώσουν, να συντονίσουν 

και να υλοποιήσουν τις διάφορες επιμέρους πτυχές των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 

 η συνολική ποιότητα της ομάδας του έργου· 

 οι κίνδυνοι που προβλέπονται και οι δράσεις μετριασμού τους· 

 η καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων που αποσκοπούν στη διάδοση των 

αποτελεσμάτων του έργου σε εξωτερικούς οργανισμούς και στο ευρύ κοινό. 
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Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα συγκεντρώσουν μονάδες από συνολική βαθμολογία 100 μονάδων, 

βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων. Οι αιτήσεις με βαθμολογία χαμηλότερη των ελάχιστων 

ορίων που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε κριτήριο θα απορριφθούν. 

Επιπλέον, η ελάχιστη βαθμολογία και για τα τρία κριτήρια ανάθεσης θα είναι οι 

70 μονάδες. Αιτήσεις με χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν επίσης. 

 

Σκέλος 2: Επιχορήγηση δικτύωσης 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις / τα επιλέξιμα έργα θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

  Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες): η ελάχιστη 

βαθμολογία για το κριτήριο 1 θα είναι 24 από τις 40 μονάδες· αιτήσεις με 

χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 1, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό στον 

οποίο: 

 συμβάλλουν στην επίτευξη των ειδικών στόχων που ορίζονται στο τμήμα 1, ειδικότερα 

όσον αφορά τις συνδέσεις μεταξύ διαφόρων δήμων σε επίπεδο ΕΕ, και συνάδουν με τις 

πολιτικές της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού· 

 οι στόχοι της πρότασης καθορίζονται με σαφήνεια, είναι ρεαλιστικοί και άπτονται 

ζητημάτων που αφορούν τους πολίτες σε τοπικό επίπεδο, σε διάφορες περιοχές της ΕΕ. 

 

 Ποιότητα (κριτήριο 2) (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες): η ελάχιστη βαθμολογία 

για το κριτήριο 2 θα είναι 24 από τις 40 μονάδες· αιτήσεις με χαμηλότερη 

βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 2, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα του 

συνολικού σχεδιασμού των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και τη μεθοδολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί για την υλοποίησή τους. Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 ο αριθμός συμμετεχόντων που λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες του έργου και 

επωφελούνται από αυτές· 

 ο αριθμός και η ποιότητα των συνδέσεων που δημιουργούνται μεταξύ διαφόρων δήμων 

σε επίπεδο ΕΕ· 

 η οικονομική αποδοτικότητα του έργου (ο βαθμός αποδοτικότητας του έργου από 

πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα)· 

 η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων (ο βαθμός στον οποίο οι 

δραστηριότητες θα υλοποιούνται και μετά το τέλος του έργου)· 

 η συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου· 
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 η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

 Διαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες): η ελάχιστη 

βαθμολογία για το κριτήριο 3 θα είναι 12 από τις 20 μονάδες· αιτήσεις με 

χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 3, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό στον 

οποίο οι αιτούντες αποδεικνύουν την ικανότητά τους να οργανώσουν, να συντονίσουν 

και να υλοποιήσουν τις διάφορες επιμέρους πτυχές των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 

 η συνολική ποιότητα της ομάδας του έργου· 

 οι κίνδυνοι που προβλέπονται και οι δράσεις μετριασμού τους· 

 η καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων που αποσκοπούν στη διάδοση των 

αποτελεσμάτων του έργου σε εξωτερικούς οργανισμούς και στο ευρύ κοινό. 

 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα συγκεντρώσουν μονάδες από συνολική βαθμολογία 100 μονάδων, 

βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων. Οι αιτήσεις με βαθμολογία χαμηλότερη των ελάχιστων 

ορίων που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε κριτήριο θα απορριφθούν. 

Επιπλέον, η ελάχιστη βαθμολογία και για τα τρία κριτήρια ανάθεσης θα είναι οι 

70 μονάδες. Αιτήσεις με χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν επίσης. 

 

6. Διαθέσιμος προϋπολογισμός 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των έργων εκτιμάται σε 

1 000 000 EUR.  

Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % των 
συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Οι πιστώσεις για τα επόμενα έτη θα επιβεβαιωθούν σε 
μεταγενέστερο στάδιο. 

Το ανώτατο ποσό που θα χορηγηθεί στο πλαίσιο του σκέλους 1 ανέρχεται σε 

300 000 EUR. Το μέγιστο ποσό ανά επιχορήγηση στο πλαίσιο του σκέλους 1 θα ανέλθει 

σε 300 000 EUR. Η Επιτροπή αναμένει ότι θα χρηματοδοτηθεί περίπου 1 έργο. 

Το ανώτατο ποσό που θα χορηγηθεί στο πλαίσιο του σκέλους 2 ανέρχεται σε 

700 000 EUR. Το μέγιστο ποσό ανά επιχορήγηση στο πλαίσιο του σκέλους 2 θα ανέλθει 

σε 230 000 EUR. Η Επιτροπή αναμένει ότι θα χρηματοδοτηθούν περίπου 3 ή 4 έργα. 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς 

πόρους. 

 

7. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
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Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με βάση το 

ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Το έντυπο αίτησης, αφού συμπληρωθεί δεόντως, πρέπει να υποβληθεί πριν από τις 26/7/2018 (12 μ.μ 

ώρα Βρυξελλών). 

Αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κλειδί USB 

δεν θα γίνουν δεκτές. 

8. Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Για τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

