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EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S14/2018 

Eurooppalaisten arvojen edistäminen kuntatason urheilualoitteilla 

 

Tämän ehdotuspyynnön avulla toteutetaan valmistelutoimi ”Eurooppalaisten arvojen 

edistäminen kuntatason urheilualoitteilla” 21 päivänä 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. 

Tällä valmistelutoimella ehdotetaan tuettavaksi järjestöjä, jotka edistävät paikallistason 

urheilualoitteita, joilla pyritään levittämään urheilun myönteisiä arvoja. 

Euroopan unioni perustuu arvoihin, ja EU-hanke rakentuu sen jäsenvaltioiden yhteisille arvoille. 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan mukaan ”Unionin perustana olevat 

arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja 

ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina”. 

Eurooppa tarvitsee yhtenäisempiä ja osallistavampia yhteiskuntia, jotka mahdollistavat 

kansalaisten aktiivisen osallistumisen demokratian toteuttamiseen. Yhteisiä arvoja voidaan 

tehokkaasti edistää urheilulla, joka tarjoaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja auttaa sitoutumaan 

avoimille yhteiskunnille keskeisiin periaatteisiin ja traditioihin. 

Sen vuoksi sellaiset järjestöt, jotka kannustavat Euroopan kaupunkeja tekemään urheilun ja 

liikunnan edistämiseen tähtääviä investointeja ja tukevat niitä, edistävät samalla sekä 

paikallisen väestön terveyttä ja hyvinvointia että yhteisten eurooppalaisten arvojen omaksumista 

kansalaistensa keskuudessa. Tällaiset järjestöt auttavat kuntia kaikkialla Euroopassa lisäämään 

urheilua ja liikuntaa harrastavien henkilöiden määrää, integroimaan yhteisöjä, edistämään 

urheiluun tehtäviä investointeja ja luomaan yhteyksiä eri aloille, muun muassa koulutus-, 

terveys-, sosiaali- ja matkailualoille.  

Urheilua ja liikuntaa kuntatasolla edistävien järjestöjen toimista hyötyvät kaikki kansalaiset, joten 

niille tarjottavaa tukea olisi kehitettävä, etenkin urheilupääkaupunkiin, urheilukaupunkiin, -

yhteisöön ja -taajamiin liittyvien toimien yhteydessä. Yhteiskunnalla on suuri intressi tukea 

ympärivuotisesti alalla aktiivisesti toimivia järjestöjä, jotta ne voivat kehittää valmiuksiaan ja 

verkostojaan sekä kykyään kehittää konkreettisia paikallistason hankkeita. Tämä tuki voidaan 

antaa eri muodoissa, jotka  kaikki edistävät osaltaan urheilun myönteisiä arvoja. 

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. 
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1. Tavoitteet – Teema(t) – Painopisteet – Tulokset 

Tämä valmistelutoimi toteutetaan kahdessa erässä: 

 Erän 1 yleisenä tavoitteena on kannustaa valmiuksien kehittämistä siten, että 

tuetaan organisaatioita, jotka edistävät yhteisiä arvoja kehittämällä kuntatason 

urheilua koko EU:n alueella 

 

 Erän 2 yleisenä tavoitteena on tukea verkottumiseen tarvittavien yhteyksien 

luomista sekä kuntienvälistä tiedonvaihtoa urheiluun liittyvillä aloilla.  

 

Valmistelutoimelta odotetaan seuraavia tuloksia: 

Erä 1: Valmiuksien kehittämistoimi 

 Tuetaan järjestöjä, jotka edistävät yhteisiä arvoja kehittämällä kuntatason urheilua ja 

liikuntaa koko EU:ssa  

 Autetaan järjestöjä, jotka kehittävät kuntatason urheilua taloudellisesti kestävälle pohjalle 

noudattaen kansainvälisten järjestöjen ja Euroopan komission edistämiä hyvän hallinnon 

periaatteita 

 Kannustetaan järjestöjä kehittämään eurooppalainen lähestymistapa urheilun ja 

liikunnan edistämiseksi paikallis- ja kuntatasolla 

 Lisätään urheilun ja liikunnan kannustamiseksi toteutettujen kuntatason toimien 

näkyvyyttä. 

 

Erä 2: Verkottumistoimi 

 Kannustetaan luomaan kaupunkien ja kuntien välille urheilun ja liikunnan edistämiseen 

liittyviä yhteyksiä EU:n tasolla 

 Tuetaan paikallis- ja kuntatasolla toteutettujen aloitteiden ja hyvien käytäntöjen 

levittämistä EU:ssa 

 Edistetään ”Liikunta kuuluu kaikille” -ajattelua ja yhteisiä arvoja SEU-sopimuksen 2 

artiklan mukaisesti 

 Tehdään tunnetuksi sellaisia paikallisviranomaisten toteuttamia urheiluun ja liikuntaan 

liittyviä strategioita, jotka ovat vaikuttaneet asukkaiden hyvinvointiin myönteisesti, 

mukaan lukien urheilun eurooppalaisen teemaviikon ja #BeActive – lähde liikkeelle -

kampanjan yhteydessä toteutetut toimintatavat. 
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2. Kelpoisuusvaatimukset 

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. 

Jotta hanke olisi avustuskelpoinen, hakijoiden on täytettävä seuraavat kriteerit: 

 

Erä 1: 

 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:sta jäsenvaltiosta.  

Esimerkkejä (suuntaa-antava luettelo): 

 Voittoa tavoittelematon järjestö (yksityisen tai julkisen sektorin) 

 Viranomaiset (kansalliset, alueelliset, paikalliset) 

 Kansainväliset järjestöt 

 Urheiluseurat 

 Yliopistot 

 Oppilaitokset 

 Yritykset 

 

Erä 2: 

 Paikallis- tai kuntatasolla toimiva julkinen elin jossakin 28:sta EU:n jäsenvaltiosta. 

Esimerkkejä (suuntaa-antava luettelo): 

 Kaupungit/kunnat 

 Muut paikallis- ja alueviranomaistasot 

 Paikallisviranomaisten yhteenliittymät 

 Paikallisviranomaisia edustavat voittoa tavoittelemattomat järjestöt 

 

Luonnolliset henkilöt eivät voi hakea avustusta tässä ehdotuspyynnössä. 
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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, tällöin vaaditaan vain toinen näistä 

asiakirjoista) 

 Julkisyhteisö: jäljennös kyseisestä julkisesta elimestä tehdystä päätöslauselmasta tai 

päätöksestä tai muusta julkisoikeudellisesta yhteisöstä tehdystä virallisesta asiakirjasta. 

 

3. Avustuskelpoiset toimet 

Avustuskelpoisia ovat ainoastaan toimet, joiden tavoitteena on yksi tai useampi 1 kohdassa 

mainittu tavoite.  

Lisäksi on huomioitava seuraavaa:  

Erässä 1 järjestöjen on harjoitettava toimintaa vähintään kymmenessä kunnassa, joista 

jokaisen on sijaittava EU:n eri jäsenvaltioissa. Kyseiset kunnat olisi mainittava 

hakulomakkeessa. 

 

Erässä 2 hakijoina olevien julkisten elinten on luotava yhteyksiä vähintään yhdeksään 

julkisyhteisöön (eli kaupunkeihin/kuntiin, paikallisiin/alueellisiin viranomaisiin, 

paikallisviranomaisten yhteenliittymiin tai paikallisviranomaisia edustaviin voittoa 

tavoittelemattomiin järjestöihin). Hakijana olevan julkisen elimen ja kumppaneina olevien 

julkisyhteisöjen on oltava sijoittautuneina vähintään kolmeen EU:n eri jäsenvaltioon. 

Kyseiset julkisyhteisöt olisi mainittava hakulomakkeessa. 

 

Esimerkkejä toiminnasta (suuntaa-antava luettelo): 

Erä 1: 

 Harjoittaa valmiuksien kehittämistoimia hakijajärjestöjen hallinnon ja omavaraisuuden 

parantamiseksi 

 Antaa urheilun ja liikunnan edistämiseksi toteutetuille kuntatason toimille näkyvyyttä 

koko EU:n alueella tai edistää tällaista näkyvyyttä 

 Helpottaa urheiluun ja hyvinvointiin liittyvien hyvien käytäntöjen jakamista kuntien välillä 

EU:n tasolla 

 Tukee sellaisia aloitteita, kuten kuntatasolla toteutettavaa urheilutoimintaa, joiden 

tavoitteena on yhteisten eurooppalaisten arvojen edistäminen. 

 

Erä 2: 

 Luo kumppanuuksia muiden EU:n alueella sijaitsevien kuntien kanssa aloilla, jotka 

liittyvät urheiluun, terveyteen ja hyvinvointiin 
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 Helpottaa urheilualoitteita koskevaa kuntienvälistä tiedonvaihtoa EU:n tasolla 

 Lisää paikallistasolla kansalaisten tietoisuutta yhteisiä eurooppalaisia arvoja edistävistä 

aloitteista urheilutoiminnan alalla ja osallistaa kansalaisia olemaan mukana niissä. 

 

Kaikki toiminta on toteutettava EU:n jäsenvaltioissa.  

 

4. Toteutusajankohta: 

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

 Toiminta on saatettava päätökseen viimeistään 31. päivänä joulukuuta 2020. 

Hankkeiden enimmäiskesto on kuusi kuukautta. 

Jos hankkeen suunniteltu kesto on lyhyempi tai pidempi kuin tässä ehdotuspyynnössä 

määritetty kesto, hakemusta ei hyväksytä. 

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

 

5. Myöntämisperusteet 

Avustuskelpoiset hakemukset/hankkeet arvioidaan seuraavin kriteerein: 

Erä 1: Valmiuksien kehittämistoimia koskeva avustus 

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

pisteestä saatava vähintään 24. Edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 1 osalta siinä määrin kuin  

 ne edistävät 1 kohdassa määriteltyjä erityistavoitteita ja ovat EU:n urheilupolitiikan 

mukaisia 

 niiden toteuttaminen perustuu järjestön valmiuksien kehittämisen kannalta 

merkityksellisiin ja konkreettisiin tarpeisiin, jotka voidaan nimetä 

 järjestöjen toiminta perustuu hyvän hallintotavan periaatteisiin ja järjestöt voivat osoittaa 

noudattavansa niitä etenkin sisäisten sääntöjensä osalta. 

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

vähintään 24. Edellä mainitun kynnysarvon 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 
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 Kustannustehokkuus (se, missä määrin hanke on kustannustehokas ja missä määrin 

siinä osoitetaan kullekin toiminnolle asianmukaiset resurssit) 

 Ehdotetun toiminnan kestävyys (missä määrin toimintaa aiotaan toteuttaa myös 

hankkeen päättymisen jälkeen) 

 Hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toimintojen ja ehdotetun budjetin keskinäinen 

johdonmukaisuus. 

 Ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus. 

 

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

pisteestä saatava vähintään 12. Edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

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

kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotettuun toimintaan liittyvät erilaiset 

näkökohdat. Seuraavat seikat otetaan huomioon: 

 

 Hanketiimin yleinen laatu 

 Riskit ja niitä lieventävät toimet 

 Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla hankkeen tuloksista 

levitetään tietoa ulkopuolisille järjestöille ja suurelle yleisölle. 

 

Avustuskelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (enimmäispistemäärä 100) edellä esitetyn 

painotuksen mukaan. Edellä kriteerikohtaisesti mainittujen kynnysarvojen alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

Lisäksi kyseisten kolmen kriteerin osalta on saatava yhteensä vähintään 70 pistettä. 

Myös edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät hakemukset hylätään. 

Erä 2: Verkottumistoimi 

Avustuskelpoiset hakemukset/hankkeet arvioidaan seuraavin kriteerein: 

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

pisteestä saatava vähintään 24. Edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 1 osalta siinä määrin kuin  

 ne edistävät 1 kohdassa määriteltyjä erityistavoitteita etenkin kuntien välillä luotujen EU-

tason yhteyksien osalta ja ovat EU:n urheilupolitiikan mukaisia 

 niiden tavoitteet on määritelty selkeästi, ne ovat realistisia ja käsittelevät paikallistasolla 

EU:n eri osissa elävien kansalaisten kannalta merkityksellisiä asioita. 
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 Laatu (kriteeri 2) (enintään 40 pistettä): kriteerin 2 osalta on 40 pisteestä saatava 

vähintään 24. Edellä mainitun kynnysarvon 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 

 EU-tasolla kuntien välillä luotujen yhteyksien määrä ja laatu 

 Kustannustehokkuus (se, missä määrin hanke on kustannustehokas ja missä määrin 

siinä osoitetaan kullekin toiminnolle asianmukaiset resurssit) 

 Ehdotetun toiminnan kestävyys (missä määrin toimintaa aiotaan toteuttaa myös 

hankkeen päättymisen jälkeen) 

 Hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toimintojen ja ehdotetun budjetin keskinäinen 

johdonmukaisuus 

 Ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus. 

 

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

pisteestä saatava vähintään 12. Edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

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

kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotettuun toimintaan liittyvät erilaiset 

näkökohdat. 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 järjestöille ja suurelle yleisölle. 

 

Avustuskelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (enimmäispistemäärä 100) edellä esitetyn 

painotuksen mukaan. Edellä kriteerikohtaisesti mainittujen kynnysarvojen alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

Lisäksi kyseisten kolmen kriteerin osalta on saatava yhteensä vähintään 70 pistettä. 

Myös edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät hakemukset hylätään. 

 

6. Käytettävissä olevat varat 

Hankkeiden yhteisrahoitukseen on varattu yhteensä noin 1 000 000 euroa.  

EU:n avustuksena annettavan yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 80 prosenttia 
avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista. Tulevien vuosien määrärahat vahvistetaan 
myöhemmässä vaiheessa. 
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Erässä 1 myönnettävä enimmäismäärä on 300 000 euroa. Erän 1 nojalla myönnettävä 

avustuskohtainen enimmäismäärä on 300 000 euroa. Komissio arvioi voivansa rahoittaa 

noin yhden hankkeen. 

Erässä 2 myönnettävä enimmäismäärä on 700 000 euroa. Erän 2 nojalla myönnettävä 

avustuskohtainen enimmäismäärä on 230 000 euroa. Komissio arvioi voivansa rahoittaa 

noin kolme tai neljä hanketta. 

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

 

7. Hakemusten jättämisen määräaika 

Avustushakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä sähköisessä muodossa olevalla 

hakulomakkeella, joka on saatavilla ehdotuspyynnön verkkosivulla. 

Asianmukaisesti täytetty hakulomake on jätettävä viimeistään 26.7.2018 klo 12.00 Brysselin aikaa. 

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

ei hyväksytä. 

8. Lisätiedot 

Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

