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POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA EAC/S14/2018 

Promidžba europskih vrijednosti s pomoću sportskih inicijativa na 

općinskoj razini 

 

Ovim se pozivom na dostavu prijedloga omogućuje provedba pripremnog djelovanja 

„Promidžba europskih vrijednosti s pomoću sportskih inicijativa na općinskoj razini” u skladu s 

Odlukom Komisije C(2018)1602/1 od 21. ožujka 2018. o donošenju godišnjeg programa rada za 

2018. za provedbu pilot-projekata i pripremnih djelovanja u području obrazovanja, sporta i 

kulture. 

Pripremnim se djelovanjem predlaže pružanje potpore organizacijama koje promiču sportske 

inicijative na lokalnoj razini s ciljem širenja pozitivnih vrijednosti sporta. 

Vrijednosti su temelj Europske unije jer je projekt EU-a izgrađen na zajedničkim vrijednostima 

njegovih država članica. U članku 2. Ugovora o Europskoj uniji navedeno je da se Unija temelji 

na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine 

prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina. U tom su kontekstu 

Europi potrebna povezanija i uključivija društva kako bi se građanima omogućilo da aktivno 

sudjeluju u demokratskom životu. Sport može biti moćan alat za promicanje zajedničkih 

vrijednosti jer pruža osjećaj pripadnosti te potiče snažnu privrženost načelima i tradicijama koje 

se nalaze u središtu otvorenih društava. 

U tom smislu, organizacije koje potiču i podupiru ulaganje europskih gradova u promidžbu 

sporta i tjelesne aktivnosti pridonose zdravlju i dobrobiti lokalnog stanovništva, ali i jačaju 

zajedničke europske vrijednosti među građanima. Te organizacije pomažu općinama diljem 

Europe da povećaju broj ljudi koji se bave sportom i tjelesnom aktivnošću, poboljšaju integraciju 

zajednica, podupru ulaganje u sport te potaknu povezivanje s drugim sektorima, kao što su 

obrazovanje, zdravstvo, socijalna pitanja i turizam.  

Treba razviti mjere potpore za organizacije koje nastoje promicati sport i tjelesnu aktivnost na 

općinskoj razini, posebice u kontekstu Europske prijestolnice, grada, zajednice i mjesta sporta 

jer svi građani imaju koristi od njihova djelovanja. Naše je društvo vrlo zainteresirano za 

pružanje potpore organizacijama koje su tijekom cijele godine aktivne u tom području u pogledu 

izgradnje kapaciteta, umrežavanja i sposobnosti razvijanja konkretnih projekata na lokalnoj 

razini. Potpora se može ostvariti na različite načine. Svaki od njih pridonosi promidžbi pozitivnih 

vrijednosti sporta. 

Pravna je osnova ovog poziva za podnošenje prijedloga: Pripremno djelovanje u smislu 

članka 54. stavka 2. točke (b) Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i 

Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije 

i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298, 26.10.2012., 

str. 1.). 
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1. Ciljevi – Teme – Prioriteti – Ishodi 

Provedba pripremnog djelovanja podijeljena je u dvije grupe: 

 Opći je cilj prve grupe poticanje razvoja kapaciteta kako bi se poduprle 

organizacije koje promiču zajedničke vrijednosti razvijanjem sporta na općinskoj 

razini diljem EU-a; 

 

 Opći je cilj druge grupe poduprijeti stvaranje umrežene povezanosti i aktivnosti za 

razmjenu informacija među općinama u područjima koja su povezana sa sportom.  

 

Očekivana su ostvarenja sljedeća: 

Grupa 1: aktivnosti za razvijanje kapaciteta 

 poduprijeti organizacije koje promiču zajedničke vrijednosti razvijanjem sporta i tjelesne 

aktivnosti na općinskoj razini diljem EU-a;  

 pomoći organizacijama koje promiču sport na općinskoj razini da postanu financijski 

održive na temelju načela dobrog upravljanja, kako ga promiču međunarodne 

organizacije i Europska komisija; 

 potaknuti organizacije da razviju europski pristup kojim će se promicati sport i tjelesna 

aktivnost na lokalnoj ili općinskoj razini; 

 povećati vidljivost napora koji se na općinskoj razini ulažu u poticanje sporta i tjelesne 

aktivnosti. 

 

Grupa 2: aktivnosti za umrežavanje 

 potaknuti uspostavu veza između gradova i općina na razini EU-a u pogledu promicanja 

sporta i tjelesne aktivnosti; 

 poduprijeti širenje dobrih praksi i inicijativa koje se poduzimaju na lokalnoj i općinskoj 

razini diljem EU-a; 

 promicati načelo „sport za sve” i pridonijeti promidžbi zajedničkih vrijednosti kako je 

navedeno u članku 2. Ugovora; 

 podignuti razinu osviještenosti o strategijama koje provode tijela lokalne vlasti koje 

pomoću sporta i fizičke aktivnosti pozitivno utječu na dobrobit stanovnika, uključujući one 

koje se provode u okviru Europskog tjedna sporta i njegove kampanje #BeActive. 

 

  



3 

 

2. Kriteriji prihvatljivosti 

Prihvatljive su samo prijave pravnih subjekata s poslovnim nastanom u državama članicama 

EU-a. 

Za podnositelje prijave iz Ujedinjene Kraljevine: napominjemo da moraju biti ispunjeni kriteriji 

prihvatljivosti za cijelo razdoblje za koje su dodijeljena bespovratna sredstva. Ako se Ujedinjena 

Kraljevina povuče iz EU-a tijekom tog razdoblja i pri tome ne sklopi s EU-om sporazum na 

temelju kojeg bi podnositelji prijave iz Ujedinjene Kraljevine i dalje bili prihvatljivi, prestat ćete 

primati sredstva za projekt (iako ćete, ako to bude moguće, nastaviti sudjelovati u njemu) ili ćete 

morati napustiti projekt na temelju članka II.17.2 sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava. 

Nadalje, da bi projekti bili prihvatljivi, podnositelji prijave moraju ispuniti sljedeće 

kriterije: 

 

Za grupu 1: 

 biti javna ili privatna organizacija s pravnom osobnošću koja je aktivna u području sporta 

i tjelesne aktivnosti te organizira sportske i tjelesne aktivnosti;  

 imati registrirano sjedište u jednoj od 28 država članica EU-a.  

Primjeri (popis nije konačan): 

 neprofitna organizacija (privatna ili javna) 

 tijela javne vlasti (nacionalna, regionalna ili lokalna) 

 međunarodne organizacije 

 sportski klubovi 

 sveučilišta 

 obrazovne ustanove 

 poduzeća. 

 

Za grupu 2: 

 biti javno tijelo koje djeluje na lokalnoj ili općinskoj razini u jednoj od 28 država članica 

EU-a. 

Primjeri (popis nije konačan): 

 gradovi/općine 

 druga tijela lokalne/regionalne vlasti 

 savezi/udruge tijela lokalnih vlasti 

 neprofitne organizacije koje predstavljaju tijela lokalne vlasti. 

 

Fizičke osobe ne mogu se prijaviti za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva. 
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Kako bi se ocijenila prihvatljivost podnositeljâ prijave, potrebni su sljedeći popratni dokumenti: 

 privatni subjekt: izvadak iz službenog lista, preslika osnivačkog ugovora, izvadak iz 

trgovačkog registra ili registra udruga, potvrda iz koje se vidi da je subjekt obveznik 

PDV-a (ako su broj iz trgovačkog registra i PDV broj isti, kao što je to u nekim zemljama, 

dovoljno je dostaviti samo jedan od tih dokumenata) 

 javni subjekt: preslika rezolucije ili odluke o osnivanju javnog poduzeća odnosno 

drugog službenog dokumenta kojim se osniva subjekt javnog prava. 

 

3. Prihvatljive aktivnosti 

Prihvatljive su samo aktivnosti povezane s jednim ili više ciljeva koji su navedeni u drugom 

odjeljku.  

Nadalje:  

Za grupu 1 organizacije moraju provoditi aktivnosti u najmanje deset općina, koje se sve 

moraju nalaziti u različitim državama članicama. Dotične bi općine trebale biti navedene u 

obrascu za prijavu. 

 

Za grupu 2 javna tijela koja podnose prijavu moraju se povezati s najmanje devet javnih 

subjekata (npr. gradovi/općine, lokalna/regionalna tijela javne vlasti, savezi/udruge tijela 

lokalne vlasti ili neprofitne organizacijae koje predstavljaju tijela lokalne vlasti). Javno 

tijelo koje podnosi prijavu i javni subjekti koji s njim surađuju trebaju imati poslovni 

nastan u najmanje tri različite države članice EU-a. Dotični bi subjekti trebali biti navedeni 

u obrascu za prijavu. 

 

Primjeri aktivnosti uključuju (popis nije konačan): 

Grupa 1: 

 provođenje aktivnosti povezanih s razvijanjem kapaciteta za poboljšanje upravljanja i 

samodostatnosti organizacije koja podnosi prijavu 

 promicanje/povećanje vidljivosti napora koji se na općinskoj razini ulažu u promidžbu 

sporta i tjelesne aktivnosti diljem EU-a 

 olakšavanje razmjene dobrih praksi među općinama na razini EU-a u područjima 

povezanima sa sportom i dobrobiti 

 podupiranje inicijativa kao što su sportske aktivnosti koje se provode na općinskoj razini 

s ciljem promicanja zajedničkih europskih vrijednosti. 

 

Grupa 2: 

 uspostavu partnerskih odnosa s drugim općinama u EU-u u područjima povezanima sa 

sportom, zdravljem i dobrobiti 
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 olakšavanje razmjene informacija među općinama na razini EU-a u vezi sa sportskim 

inicijativama 

 uključivanje građana i podizanje razine osviještenosti na lokalnoj razini o zajedničkim 

europskim vrijednostima koje se promiču inicijativama kao što su sportske aktivnosti. 

 

Sve se aktivnosti moraju održavati u državama članicama EU-a.  

 

4. Razdoblje provedbe: 

 aktivnosti ne smiju početi prije 1. siječnja 2019. ili nakon 31. ožujka 2019.; 

 aktivnosti se moraju dovršiti do 31. prosinca 2020. 

Projekti moraju trajati najmanje šest mjeseci. 

Prijave projekata s predviđenim trajanjem koje je duže ili kraće od razdoblja navedenog u ovom 

pozivu neće biti prihvaćene. 

Komisija zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva. 

 

5. Kriteriji dodjele 

Prihvatljive prijave/projekti ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija: 

Grupa 1: Bespovratna sredstva za razvijanje kapaciteta 

 Relevantnost projekta (1. kriterij) (najviše 40 bodova): za prvi je kriterij potrebno 

ostvariti najmanje 24 boda od ukupno 40 bodova. Prijave koje ne dosegnu 

navedeni minimalni prag bit će odbijene. 

Prema 1. kriteriju prijedlozi će se ocjenjivati na temelju sljedećeg: 

 koliko pridonose posebnim ciljevima navedenima u drugom odjeljku te koliko su 

usklađeni s politikama EU-a u području sporta; 

 koliko se provode za relevantno i konkretno utvrđivanje potreba organizacije u pogledu 

razvijanja kapaciteta; 

 koliko se organizacije same temelje na načelima dobrog upravljanja i mogu to pokazati, 

posebno kad je riječ o njihovim internim pravilima. 

 Kvaliteta (2. kriterij) (najviše 40 bodova): za drugi je kriterij potrebno ostvariti 

najmanje 24 boda od ukupno 40 bodova. Prijave koje ne dosegnu navedeni 

minimalni prag bit će odbijene. 

Prema 2. kriteriju prijedlozi će se ocjenjivati na temelju kvalitete cjelokupne osmišljenosti 

predloženih aktivnosti te na temelju metodologije koja se primjenjuje za njihovu 

provedbu. U obzir će se uzeti sljedeći aspekti: 
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 broj sudionika koji sudjeluju i ostvaruju korist od aktivnosti projekta 

 troškovna učinkovitost (koliko je projekt troškovno učinkovit i dodjeljuje odgovarajuće 

resurse za svaku aktivnost) 

 održivost predloženih aktivnosti (koliko će se aktivnosti provoditi i nakon završetka 

projekta) 

 usklađenost ciljeva projekta, metodologije, aktivnosti i predloženog proračuna 

 kvaliteta i izvedivost predložene metodologije. 

 

 Upravljanje projektom (3. kriterij) (najviše 20 bodova): za treći je kriterij potrebno 

ostvariti najmanje 12 od ukupno 20 bodova. Prijave koje ne dosegnu navedeni 

minimalni prag bit će odbijene. 

Prema 3. kriteriju prijedlozi će se ocjenjivati na temelju toga koliko podnositelji prijave 

pokazuju sposobnost organizacije, koordinacije i provedbe različitih aspekata 

predloženih aktivnosti. U obzir će se uzeti sljedeći aspekti: 

 

 ukupna kvaliteta projektnog tima 

 predviđeni rizici i mjere za njihovo ublažavanje 

 prikladnost i kvaliteta mjera za širenje ishoda projekta prema vanjskim organizacijama i 

općoj javnosti. 

 

Prihvatljivim prijavama dodjeljuju se bodovi od ukupno 100 bodova na temelju navedenog 

ponderiranja. Prijave koje ne dosegnu bilo koji od pragova navedenih za svaki od kriterija bit će 

odbijene. 

Nadalje, za sva tri kriterija dodjele zajedno vrijedit će minimalni prag od 70 bodova. 

Prijave koje ne dosegnu taj prag također će biti odbijene. 

Grupa 2: Bespovratna sredstva za umrežavanje 

Prihvatljive prijave/projekti ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija: 

  Relevantnost projekta (1. kriterij) (najviše 40 bodova): za prvi je kriterij potrebno 

ostvariti najmanje 24 boda od ukupno 40 bodova. Prijave koje ne dosegnu 

navedeni minimalni prag bit će odbijene. 

Prema 1. kriteriju prijedlozi će se ocjenjivati na temelju sljedećeg: 

 koliko pridonose posebnim ciljevima navedenima u drugom odjeljku, posebice u pogledu 

povezivanja različitih općina na razini EU-a, te koliko su usklađeni s politikama EU-a u 

području sporta; 

 koliko su ciljevi prijedloga jasno utvrđeni i realistični te se odnose na pitanja koja su 

relevantna za građane na lokalnoj razini u različitim dijelovima EU-a. 
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 Kvaliteta (2. kriterij) (najviše 40 bodova): za drugi je kriterij potrebno ostvariti 

najmanje 24 boda od ukupno 40 bodova. Prijave koje ne dosegnu navedeni 

minimalni prag bit će odbijene. 

Prema 2. kriteriju prijedlozi će se ocjenjivati na temelju kvalitete cjelokupne osmišljenosti 

predloženih aktivnosti te na temelju metodologije koja se primjenjuje za njihovu 

provedbu. U obzir će se uzeti sljedeći aspekti: 

 broj sudionika koji sudjeluju i ostvaruju korist od aktivnosti projekta 

 broj i kvaliteta veza stvorenih između općina na razini EU-a 

 troškovna učinkovitost (koliko je projekt troškovno učinkovit i dodjeljuje odgovarajuće 

resurse za svaku aktivnost) 

 održivost predloženih aktivnosti (koliko će se aktivnosti provoditi i nakon završetka 

projekta) 

 usklađenost ciljeva projekta, metodologije, aktivnosti i predloženog proračuna; 

 kvaliteta i izvedivost predložene metodologije. 

 

 Upravljanje projektom (3. kriterij) (najviše 20 bodova): za treći je kriterij potrebno 

ostvariti najmanje 12 od ukupno 20 bodova. Prijave koje ne dosegnu navedeni 

minimalni prag bit će odbijene. 

Prema 3. kriteriju prijedlozi će se ocjenjivati na temelju toga koliko podnositelji prijave 

pokazuju sposobnost organizacije, koordinacije i provedbe različitih aspekata 

predloženih aktivnosti. U obzir će se uzeti sljedeći aspekti: 

 

 ukupna kvaliteta projektnog tima 

 predviđeni rizici i mjere za njihovo ublažavanje 

 prikladnost i kvaliteta mjera za širenje ishoda projekta prema vanjskim organizacijama i 

općoj javnosti. 

 

Prihvatljivim prijavama dodjeljuju se bodovi od ukupno 100 bodova na temelju navedenog 

ponderiranja. Prijave koje ne dosegnu bilo koji od pragova navedenih za svaki od kriterija bit će 

odbijene. 

Nadalje, za sva tri kriterija dodjele zajedno vrijedit će minimalni prag od 70 bodova. 

Prijave koje ne dosegnu taj prag također će biti odbijene. 

 

6. Raspoloživa proračunska sredstva 

Procjenjuje se da ukupna proračunska sredstva namijenjena sufinanciranju projekata iznose 

1 000 000 EUR.  
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Bespovratna sredstva EU-a ograničena su na najvišu stopu sufinanciranja od 80 % prihvatljivih 
troškova. Odobrena sredstva za sljedeće godine potvrdit će se kasnije. 

Najviši iznos koji će se dodijeliti za grupu 1 je 300 000 EUR. Najviši iznos po pojedinačnoj 

dodjeli bespovratnih sredstava u grupi 1 bit će 300 000 EUR. Komisija očekuje da će 

financirati otprilike jedan projekt. 

Najviši iznos koji će se dodijeliti za grupu 2 je 700 000 EUR. Najviši iznos po pojedinačnoj 

dodjeli bespovratnih sredstava u grupi 2 bit će 230 000 EUR. Komisija očekuje da će 

financirati otprilike tri do četiri projekta. 

Komisija zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva. 

 

7. Rok za podnošenje prijava 

Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava moraju biti sastavljeni na jednom od službenih jezika EU-a 

uporabom elektroničkog obrasca dostupnog na internetskoj stranici poziva na podnošenje 

prijedloga. 

Propisno ispunjen obrazac za prijavu mora se poslati do 26. srpnja 2018. (do 12 sati prema briselskom 

vremenu). 

Prijave dostavljene u papirnatom obliku, telefaksom, e-poštom, preko USB memorijskog ključa ili na bilo 

koji drugi način, neće biti prihvaćene. 

8. Dodatne informacije 

Ako imate pitanja, obratite se na adresu:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

