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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S23/2019 

Обмен и мобилност в спорта 

Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителното 
действие „Обмен и мобилност в спорта“ в съответствие с Решение C(2019)1602/1819 на 
Комисията от 12 март 2019 г. относно приемането на годишната работна програма за 
2019 г. за изпълнението на пилотни проекти и подготвителни действия в областта на 
образованието, спорта и културата. 

Спортът създава силно чувство за принадлежност към обществото сред неговите най-
уязвими членове, като същевременно насърчава активното гражданство. Той може да 
бъде използван за подпомагане на интегрирането на нарастващото мигрантско 
население, за борба със социалното изключване, за увеличаване на солидарността 
между поколенията и за принос към равнопоставеността между половете в обществото. С 
други думи спортът има значително въздействие, като допринася за социалното 
сближаване и за изграждането на приобщаващи общности.  

На международно равнище спортът е мощно средство за обединяване на хората и за 
развитие на междуличностни контакти. Сътрудничеството, партньорствата и обменът на 
нивото на работещите в сферата както в рамките на ЕС, така и извън него могат да 
допринесат за развитието на нови умения; те могат също така да повлияят положително 
върху обществените промени. Освен това спортните организации на всички равнища са 
по естеството си отворени за международно сътрудничество.  

Настоящото подготвително действие има за цел да допринесе за развитието на 
спортните организации чрез подпомагане на мобилността с учебна цел на техния 
персонал. Обменът на хора, идеи и добри практики може да бъде от полза за отделните 
лица, за техните организации и за спорта като цяло. 

1. Цели 

Общата цел на настоящото действие е да се предостави възможност на 
служителите на спортни организации (професионалното обкръжение на 
спортистите) да подобрят своите компетентности и квалификации, както и да 
придобият нови умения чрез мобилност с учебна цел, като прекарат известен 
период от време в чужда държава (във и извън ЕС). На мобилността с учебна цел 
следва да се гледа като на инвестиция в човешкия капитал и принос за изграждането на 
капацитет на различни спортни организации.  

В този контекст възможностите за мобилност с учебна цел следва да бъдат насочени 
към: 

• треньорите и другите служители на спортни организации (включително 
доброволци), свързани с професионалния спорт; 
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• треньорите и другите служители на спортни организации (включително 
доброволци), свързани с масовия спорт; 

 
Действието цели да окаже въздействие в две основни области: 

• подобряване на теоретичните и практическите познания на спортния персонал; 
• развитие на международно сътрудничество в областта на мобилността с учебна 

цел в спорта. 
 

Очакваните резултати включват: 

• схеми за редовен обмен на спортен персонал; 
• създаването на европейски мрежи на треньори и спортен персонал. 

 
Конкретната цел на настоящото действие е да се окаже подкрепа на мобилността и 
обмена с учебна цел, като същевременно се насърчава международното измерение 
на спорта.  

Международният аспект на спорта следва да бъде реализиран под формата на 
сътрудничество между поне 3 организации, установени в 3 различни държави — членки 
на ЕС (кандидатстващата организация и 2 други организации, установени в различни 
държави — членки на ЕС) и поне една организация, установена в държава извън ЕС в 
един от следните региони: Западните Балкани, държавите от Източното партньорство, 
Азия, Латинска Америка и Африка.  

Кандидатстващата организация трябва да бъде установена в една от държавите — 
членки на ЕС. 

Следователно действието ще се осъществи посредством 5 обособени позиции: 

обособена позиция 1: сътрудничество със Западните Балкани; 

обособена позиция 2: сътрудничество с държавите от Източното партньорство; 

обособена позиция 3: сътрудничество с Азия; 

обособена позиция 4: сътрудничество с Латинска Америка; 

обособена позиция 5: сътрудничество с Африка. 

 

2. Критерии за допустимост 

По всички позиции допустимите проекти трябва да бъдат представени от кандидати, 
които отговарят на следните изисквания: 
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• да бъдат публична или частна организация с правосубектност, която развива 
дейност в областта на спорта и физическата активност и организира спортни и 
физически дейности;  

• да имат седалище, регистрирано в една от държавите — членки на ЕС. 
 

3. Допустими дейности 

По-специално се очаква кандидатите да предложат дейности, насърчаващи мобилността 
на треньори и друг персонал на спортни организации (в т.ч. доброволци), включително 
чрез следните дейности (неизчерпателен списък): 

• обмен на треньори; 
• стажове;  
• периоди на обучение/учене;  
• обмен на опит чрез наблюдение на работата. 

 

Допустими са единствено дейности, включващи участници от поне 3 организации, 
установени в 3 различни държави — членки на ЕС, (кандидатстващата организация 
и в допълнение — 2 други организации, установени в различни държави — членки 
на ЕС) и поне една организация, установена в Западните Балкани, държавите от 
Източното партньорство, Азия, Латинска Америка или Африка.  

Потенциалните кандидати трябва да обърнат внимание, че предложените обмен и 
дейности за мобилност следва да не включват спортисти като участници1.  

Период на изпълнение 
• Дейностите не може да започват преди 1.1.2020 г.; 
• дейностите трябва да приключат до 31.12.2021 г. 

 

Заявления за проекти, планирани да продължат за по-къс или по-дълъг срок от посочения 
в настоящата покана за представяне на предложения, няма да бъдат приемани. 

Минималната продължителност на проектите е 6 месеца. Максималната 
продължителност на проектите е 24 месеца. 

 

4. Критерии за отпускане на финансиране 

Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии: 

 Адекватност на проекта (критерий 1) (максимум 40 точки): по отношение на 
критерий 1 ще се прилага минимален праг от 24 точки от общо 40. 
Заявленията, които попадат под този праг, ще бъдат отхвърлени. 

                                                           
1 Участието на спортисти е предвидено във втората фаза на проекта в рамките на покана за 
представяне на предложения, която ще бъде отправена през 2020 г. 
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По критерий 1 предложенията ще бъдат оценявани въз основа на степента, до 
която: 

• допринасят за общата цел на действието, описана в точка 1, по-специално по 
отношение на предложените възможности за мобилност с учебна цел, и са в 
съответствие с политиките на ЕС в областта на спорта; 

• допринасят за очакваните резултати от действието, определени в точка 1 (т.е. 
схема за редовен обмен на спортен персонал и създаването на европейски мрежи 
на треньори и спортен персонал); 

• допринасят за постигането на конкретната цел, определена в точка 1 (насърчаване 
на международното измерение на спорта), по-специално що се отнася до 
установяването на тесни връзки между партньори от ЕС и извън ЕС в области, 
свързани с мобилността с учебна цел. 
 

 Качество (критерий 2) (максимум 40 точки): по отношение на критерий 2 ще 
се прилага минимален праг от 24 точки от общо 40. Заявленията, които 
попадат под този праг, ще бъдат отхвърлени. 

По критерий 2 предложенията ще се оценяват според качеството на цялостния 
замисъл на предложените дейности и според методиката, използвана за 
изпълнението им. Ще бъдат взети предвид следните аспекти: 

• брой на участниците, ангажирани в дейностите по проекта и възползващи се от 
тях; 

• разходна ефективност (в каква степен проектът е ефективен по отношение на 
разходите и доколко е налице подходящо разпределение на наличните ресурси за 
отделните дейности); 

• устойчивост на предложените дейности (в каква степен дейностите ще продължат 
да се осъществяват и след края на проекта); 

• съгласуваност на целите, методиката и дейностите по проекта с предложения 
бюджет; 

• качество и осъществимост на предложената методика. 
 

 Управление на проекта (критерий 3) (максимум 20 точки): по отношение на 
критерий 3 ще се прилага минимален праг от 12 точки от общо 20. 
Заявленията, които попадат под този праг, ще бъдат отхвърлени. 

По критерий 3 предложенията ще бъдат оценявани въз основа на степента, до 
която кандидатите демонстрират своята способност да организират, координират 
и осъществят различните аспекти на предложените дейности. Ще бъдат взети 
предвид следните аспекти: 
 

• цялостното качество на екипа на проекта; 
• предвидените рискове и действията за тяхното смекчаване; 
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• целесъобразността и качеството на мерките за споделяне на резултатите от 
проекта с външни организации и широката общественост. 
 

На допустимите заявления ще бъдат присъждани точки, които могат да бъдат максимум 
100, според посочените по-горе критерии. Заявленията, които попадат под някой от 
праговете, определени за гореспоменатите критерии, ще бъдат отхвърлени. 

Освен това ще се прилага минимален праг от 70 точки за трите критерия за 
възлагане, взети заедно. Заявленията, които попадат под този праг, също ще бъдат 
отхвърлени. 

 

5. Наличен бюджет 

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата покана за 
представяне на предложения, е изчислен на 1 400 000 EUR.  

Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на 
съфинансиране от 80 % от допустимите разходи.  

Предвижда се финансирането на приблизително 9 проекта (по принцип и в зависимост от 
качеството най-малко един за всяка обособена позиция). 

Максималната сума на безвъзмездните средства, отпуснати на проект, ще бъде 200 
000 EUR. 

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства. 

 

6. Срок за подаване на заявления 

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат изготвени на един от 
официалните езици на ЕС, като се използва електронният формуляр на интернет 
страницата на поканата за представяне на предложения. 

Надлежно попълненият формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден преди 
11.7.2019 г., 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време. Заявления, изпратени на хартия, по 
факс, по електронна поща или по друг начин, няма да бъдат приемани. 

7. Допълнителна информация 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

