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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV EAC/S14/2018 

Spodbujanje evropskih vrednot prek športnih pobud na občinski ravni 

 

Ta razpis za zbiranje predlogov bo omogočil izvajanje pripravljalnega ukrepa „Spodbujanje 

evropskih vrednot prek športnih pobud na občinski ravni“ v skladu s Sklepom Komisije C(2018) 

1602/1 z dne 21. marca 2018 o sprejetju letnega delovnega programa za leto 2018 za izvajanje 

pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov na področju izobraževanja, športa in kulture. 

Ta pripravljalni ukrep namerava podpreti organizacije, ki spodbujajo športne pobude na lokalni 

ravni, z namenom razširjanja pozitivnih vrednot športa. 

Vrednote so v osrčju Evropske unije, saj je bil projekt EU zgrajen na skupnih vrednotah njenih 

držav članic. Člen 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) določa, da Unija temelji na vrednotah 

spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in 

spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. V tem okviru Evropa 

potrebuje bolj povezano in vključujočo družbo, da državljanom omogoči aktivno sodelovanje v 

demokratičnem življenju. Z zagotavljanjem občutka pripadnosti ter močne zavezanosti načelom 

in tradicijam, ki predstavljajo središče odprte družbe, je lahko šport učinkovito orodje za 

spodbujanje skupnih vrednot. 

Zato organizacije, ki spodbujajo in podpirajo evropska mesta pri vlaganju v promocijo športa in 

telesnih dejavnosti, ne prispevajo le k zdravju in dobremu počutju lokalnega prebivalstva, 

temveč tudi h krepitvi skupnih evropskih vrednot med državljani. Te organizacije pomagajo 

občinam po vsej Evropi povečati število ljudi, ki se ukvarjajo s športom in telesnimi dejavnostmi, 

združevati skupnosti, spodbujati naložbe v šport in vzpostaviti povezavo z drugimi sektorji, kot 

so izobraževanje, zdravje, socialne zadeve in turizem.  

Razviti je treba podporo organizacijam, katerih namen je spodbujati šport in telesne dejavnosti 

na občinski ravni, zlasti v okviru evropske prestolnice, mesta in skupnosti športa, saj njihovo 

delovanje koristi vsem državljanom. V naši družbi je veliko zanimanja za podporo 

organizacijam, ki so na tem področju dejavne celo leto, v smislu krepitve zmogljivosti, mreženja, 

možnosti za razvoj konkretnih projektov na lokalni ravni. Ta podpora ima lahko različne oblike. 

Vse prispevajo k spodbujanju pozitivnih vrednot športa. 

Pravna podlaga za ta razpis za zbiranje predlogov je: pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2)(b) 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 

finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, 

Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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1. Cilji – teme – prednostne naloge – rezultati 

Ta pripravljalni ukrep bo izveden v dveh sklopih: 

 splošni cilj sklopa 1 je spodbuditi krepitev zmogljivosti in tako podpreti 

organizacije, ki spodbujajo skupne vrednote prek razvoja športa na občinski ravni 

po vsej EU; 

 

 splošni cilj sklopa 2 je podpreti vzpostavitev povezav in dejavnosti medsebojne 

izmenjave informacij med občinami na področjih, povezanih s športom.  

 

Pričakovani učinki so naslednji: 

Sklop 1: ukrepi za krepitev zmogljivosti 

 podpreti organizacije, ki spodbujajo skupne vrednote z razvojem športa in telesnih 

dejavnosti na občinski ravni po vsej EU;  

 pomagati organizacijam, ki spodbujajo šport na občinski ravni, da postanejo finančno 

vzdržne, na podlagi načel dobrega upravljanja, kot jih spodbujajo mednarodne 

organizacije in Evropska komisija; 

 podpreti organizacije, da razvijejo evropski pristop pri spodbujanju športa in telesnih 

dejavnosti na lokalni in občinski ravni; 

 okrepiti prepoznavnost prizadevanj, opravljenih na občinski ravni, ki spodbujajo šport in 

telesne dejavnosti. 

 

Sklop 2: ukrepi za mreženje 

 podpreti vzpostavitev povezav med mesti in občinami na ravni EU v zvezi s 

spodbujanjem športa in telesnih dejavnosti; 

 podpreti razširjanje dobrih praks in pobud, sprejetih na lokalni ter občinski ravni po vsej 

EU; 

 spodbujati „šport za vse“ in prispevati k skupnim vrednotam, kakor je navedeno v 

členu 2 Pogodbe; 

 ozaveščati o strategijah lokalnih organov, ki imajo pozitiven učinek na dobro počutje 

prebivalcev, ki se ukvarjajo s športom in telesnimi dejavnostmi, tudi v okviru evropskega 

tedna športa in kampanje # BeActive. 
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2. Merila za upravičenost 

Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo pravne osebe s sedežem v državah članicah EU. 

Za vložnike iz Velike Britanije: merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno obdobje, 

za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v 

obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o 

tem, da so britanski vložniki še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva 

EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali 

projekt opustiti na podlagi člena II.17.2 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

Projekti so upravičeni, če jih oddajo vložniki, ki izpolnjujejo naslednja merila: 

 

Za sklop 1: 

 so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, dejavne na področju športa 

in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti;  

 imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.  

Primeri (seznam ni izčrpen): 

 neprofitne organizacije (zasebne ali javne); 

 javni organi (državni, regionalni, lokalni); 

 mednarodne organizacije; 

 športni klubi; 

 univerze; 

 izobraževalne institucije; 

 podjetja. 

 

Za sklop 2: 

 so javni organi, dejavni na lokalni ali občinski ravni v eni od 28 držav članic EU. 

Primeri (seznam ni izčrpen): 

 mesta/občine; 

 druge ravni lokalnih/regionalnih organov; 

 zveze/združenja lokalnih organov; 

 neprofitne organizacije, ki predstavljajo lokalne organe. 

 

Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na podlagi tega razpisa. 
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Za ovrednotenje upravičenosti vložnikov so potrebna naslednja dokazila: 

 zasebni subjekt: izpisek iz uradnega lista, kopija akta o ustanovitvi, izpisek iz 

poslovnega registra ali registra družb, potrdilo o tem, ali je družba zavezanec za DDV (v 

nekaterih državah sta številka vpisa v poslovni register in davčna številka enaki; v takem 

primeru je treba predložiti le enega od teh dokumentov); 

 javni subjekt: kopija resolucije ali odločbe o ustanovitvi javne družbe ali drug uradni 

dokument, s katerim se ustanavlja subjekt javnega prava. 

 

3. Upravičene dejavnosti 

Upravičene so samo dejavnosti, namenjene doseganju enega ali več ciljev iz točke 1.  

Poleg tega:  

Za sklop 1 morajo organizacije opravljati dejavnosti vsaj v 10 občinah v različnih državah 

članicah EU. Zadevne občine je treba opredeliti v obrazcu za vlogo. 

 

Za sklop 2 morajo javni organi, ki vlagajo vlogo, vzpostaviti povezave z vsaj 9 javnimi 

subjekti (in sicer mesti/občinami, lokalnimi/regionalnimi javnimi organi, 

zvezami/združenji lokalnih organov ali neprofitnimi organizacijami, ki predstavljajo 

lokalne organe). Javni organi, ki vlagajo vlogo, in partnerski javni subjekti morajo imeti 

sedeže v vsaj 3 različnih državah članicah EU. Zadevne občine je treba opredeliti v 

obrazcu za vlogo. 

 

Primeri dejavnosti vključujejo (seznam ni izčrpen): 

Sklop 1: 

 opravljanje dejavnosti za krepitev zmogljivosti, ki izboljšujejo upravljanje in 

samozadostnost organizacij, ki vlagajo vlogo; 

 povečanje/krepitev prepoznavnosti prizadevanj na občinski ravni za spodbujanje športa 

in telesnih dejavnosti po vsej EU; 

 spodbujanje izmenjave dobrih praks med občinami na ravni EU na področjih, povezanih 

s športom in dobrim počutjem; 

 podpiranje pobud, kot so športne dejavnosti za spodbujanje skupnih evropskih vrednot, 

ki se izvajajo na občinski ravni. 

 

Sklop 2: 

 vzpostavitev partnerstev z drugimi občinami v EU na področjih, povezanih s športom, 

zdravjem in dobrim počutjem; 

 spodbujanje izmenjave informacij med občinami na ravni EU o športnih pobudah; 
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 vključevanje državljanov na lokalni ravni in njihovo ozaveščanje o skupnih evropskih 

vrednotah, ki se spodbujajo prek pobud, kot so športne dejavnosti. 

 

Vse dejavnosti se morajo izvajati v državah članicah EU.  

 

4. Obdobje izvajanja 

 Dejavnosti se ne smejo pričeti pred 1. januarjem 2019 ali po 31. marcu 2019. 

 Dejavnosti se morajo zaključiti do 31. decembra 2020. 

Projekti lahko trajajo največ 6 mesecev. 

Vloge za projekte, katerih trajanje je krajše ali daljše od obdobja, ki ga določa ta razpis za 

zbiranje predlogov, bodo izključene. 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

5. Merila za dodelitev 

Upravičene vloge/projekti bodo ocenjeni po naslednjih merilih: 

Sklop 1: nepovratna sredstva za krepitev zmogljivosti 

 Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk): za merilo 1 se bo uporabljal 

minimalni prag 24 točk od 40. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, 

bodo zavrnjene. 

V okviru merila 1 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri: 

 prispevajo k specifičnim ciljem iz točke 1 in so v skladu s politikami EU na področju 

športa; 

 se izvajajo na podlagi ustrezne in konkretne opredelitve potreb organizacije, kar zadeva 

krepitev zmogljivosti; 

 organizacije temeljijo na načelih dobrega upravljanja in to lahko dokazujejo, zlasti v 

povezavi s svojimi notranjimi pravili. 

 Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk): za merilo 2 se bo uporabljal minimalni prag 

24 točk od 40. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, bodo zavrnjene. 

V okviru merila 2 bodo predlogi ocenjeni na podlagi kakovosti celotne zasnove 

predlaganih dejavnosti in metodologije, ki je bila uporabljena za njihovo izvajanje. 

Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 število udeležencev, ki imajo koristi od dejavnosti projekta; 
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 stroškovna učinkovitost (v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje 

ustrezna sredstva posameznim dejavnostim); 

 trajnost predlaganih dejavnosti (v kolikšni meri se bodo dejavnosti izvajale tudi po koncu 

projekta); 

 usklajenost ciljev projekta, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna; 

 kakovost in izvedljivost predlagane metodologije. 

 

 Upravljanje projekta (merilo 3) (največ 20 točk): za merilo 3 se bo uporabljal 

minimalni prag 12 točk od 20. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, 

bodo zavrnjene. 

V okviru merila 3 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri vložnik 

dokazuje svoje sposobnosti organiziranja, usklajevanja in izvajanja različnih vidikov 

predlaganih dejavnosti. Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 

 celotna kakovost projektne skupine; 

 predvidena tveganja ter blažilni ukrepi zanje; 

 ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih izmenjavi rezultatov projekta z zunanjimi 

organizacijami in splošno javnostjo. 

 

Upravičene vloge bodo točkovane z največ 100 točkami na podlagi zgoraj navedenega 

uteževanja. Vloge, ki ne bodo dosegle minimalnih pragov navedenih meril, bodo zavrnjene. 

Za vsa tri merila skupaj se bo uporabljal minimalni prag 70 točk. Vloge, ki ne bodo dosegle 

tega minimalnega praga, bodo prav tako zavrnjene. 

Sklop 2: nepovratna sredstva za mreženje 

Upravičene vloge/projekti bodo ocenjeni po naslednjih merilih: 

  Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk): za merilo 1 se bo uporabljal 

minimalni prag 24 točk od 40. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, 

bodo zavrnjene. 

V okviru merila 1 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri: 

 prispevajo k specifičnim ciljem iz točke 1, zlasti v zvezi s povezavami med različnimi 

občinami na ravni EU, in so v skladu s politikami EU na področju športa; 

 so cilji predloga jasno opredeljeni, uresničljivi in obravnavajo vprašanja, pomembna za 

državljane na lokalni ravni v različnih delih EU. 

 

 Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk): za merilo 2 se bo uporabljal minimalni prag 

24 točk od 40. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, bodo zavrnjene. 
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V okviru merila 2 bodo predlogi ocenjeni na podlagi kakovosti celotne zasnove 

predlaganih dejavnosti in metodologije, ki je bila uporabljena za njihovo izvajanje. 

Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 število udeležencev, ki imajo koristi od dejavnosti projekta; 

 število in kakovost povezav, vzpostavljenih med občinami na ravni EU; 

 stroškovna učinkovitost (v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje 

ustrezna sredstva posameznim dejavnostim); 

 trajnost predlaganih dejavnosti (v kolikšni meri se bodo dejavnosti izvajale tudi po koncu 

projekta); 

 usklajenost ciljev projekta, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna; 

 kakovost in izvedljivost predlagane metodologije. 

 

 Upravljanje projekta (merilo 3) (največ 20 točk): za merilo 3 se bo uporabljal 

minimalni prag 12 točk od 20. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, 

bodo zavrnjene. 

V okviru merila 3 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri vložnik 

dokazuje svoje sposobnosti organiziranja, usklajevanja in izvajanja različnih vidikov 

predlaganih dejavnosti. Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 

 celotna kakovost projektne skupine; 

 predvidena tveganja ter blažilni ukrepi zanje; 

 ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih izmenjavi rezultatov projekta z zunanjimi 

organizacijami in splošno javnostjo. 

 

Upravičene vloge bodo točkovane z največ 100 točkami na podlagi zgoraj navedenega 

uteževanja. Vloge, ki ne bodo dosegle minimalnih pragov navedenih meril, bodo zavrnjene. 

Za vsa tri merila skupaj se bo uporabljal minimalni prag 70 točk. Vloge, ki ne bodo dosegle 

tega minimalnega praga, bodo prav tako zavrnjene. 

 

6. Razpoložljiva proračunska sredstva 

Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov, so ocenjena na 

1 000 000 EUR.  

Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % 
upravičenih stroškov. Odobritve za naslednja leta bodo potrjene naknadno. 

Najvišji možni znesek, ki se dodeli v okviru sklopa 1, je 300 000 EUR. Najvišji možni 

znesek za posamezna nepovratna sredstva v okviru sklopa 1 je 300 000 EUR. Komisija 

pričakuje, da bo financirala vsaj 1 projekt. 
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Najvišji možni znesek, ki se dodeli v okviru sklopa 2, je 700 000 EUR. Najvišji možni 

znesek za posamezna nepovratna sredstva v okviru sklopa 2 je 230 000 EUR. Komisija 

pričakuje, da bo financirala vsaj 3 ali 4 projekte. 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

7. Rok za vložitev vlog 

Vloge za nepovratna sredstva je treba sestaviti v enem od uradnih jezikov EU in ob uporabi 

elektronskega obrazca, ki je na voljo na spletnem naslovu razpisa za zbiranje predlogov. 

V celoti izpolnjen obrazec je treba predložiti do 16. julija 2018 do 12.00 (po bruseljskem času). 

Vloge, poslane na papirju po faksu, elektronski pošti ali na ključu USB oz. na kakršen koli drug način, ne 

bodo sprejete. 

8. Dodatne informacije 

Morebitna vprašanja naslovite na:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

