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EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S23/2019 

Vaihto ja liikkuvuus urheilussa 

Tämän ehdotuspyynnön avulla toteutetaan valmistelutoimi ”Vaihto ja liikkuvuus urheilussa” 12 
päivänä maaliskuuta 2019 annetun komission päätöksen C(2019)1819 mukaisesti. Päätöksellä 
hyväksyttiin vuoden 2019 työohjelma, joka koskee pilottihankkeiden ja valmistelutoimien 
toteuttamista koulutuksen, urheilun ja kulttuurin alalla. 

Urheilu vahvistaa heikommassa asemassa olevien yhteiskunnan jäsenten keskuudessa 
tunnetta yhteiskuntaan kuulumisesta ja kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Sitä voidaan 
käyttää helpottamaan kasvavan maahanmuuttajaväestön kotouttamista, torjumaan sosiaalista 
syrjäytymistä tai lisäämään sukupolvien välistä solidaarisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa 
yhteiskunnassa. Se edistää siis merkittävästi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden ja osallistavien 
yhteiskuntien luomista.  

Urheilu on lisäksi kansainvälisellä tasolla tehokas väline, jolla voidaan saattaa ihmiset yhteen ja 
lisätä ihmisten välisiä kontakteja. Sekä EU:n sisällä että sen ulkopuolisten maiden kanssa 
toteutettavalla ruohonjuuritason yhteistyöllä, kumppanuuksilla ja vaihdolla voidaan osaltaan 
edistää uusien taitojen oppimista. Niillä voidaan myös vaikuttaa myönteisesti yhteiskunnallisiin 
muutoksiin. Lisäksi urheilujärjestöt ovat kaikilla tasoilla avoimia kansainväliselle yhteistyölle.  

Tällä valmistelutoimella pyritään edistämään urheilujärjestöjen kehitystä tukemalla niiden 
henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta. Henkilövaihto sekä ajatusten ja hyvien käytäntöjen 
vaihto voivat hyödyttää sekä yksilöitä, järjestöjä, joihin he kuuluvat, että urheilua yleensä. 

1. Tavoitteet 

Tämän toimen yleisenä tavoitteena on antaa urheilujärjestöjen henkilöstölle (urheilijoiden 
lähipiirille) mahdollisuus parantaa osaamistaan, lisätä pätevyyttään ja hankkia uusia 
taitoja viettämällä oppimiseen liittyvä liikkuvuusjakso ulkomailla (EU:n sisällä ja 
kolmansissa maissa). Oppimiseen liittyvä liikkuvuus olisi nähtävä sijoituksena inhimilliseen 
pääomaan ja osana eri urheilujärjestöjen valmiuksien kehittämistä.  

Tällaisia oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia tarjotaan: 

• Ammattiurheiluun liittyvien urheilujärjestöjen valmentajille sekä muulle henkilöstölle 
(vapaaehtoiset mukaan lukien) 

• Ruohonjuuritason urheiluun liittyvien urheilujärjestöjen valmentajille sekä muulle 
henkilöstölle (vapaaehtoiset mukaan lukien). 

 
Toimella pyritään vaikuttamaan kahdella osa-alueella, joita ovat: 

• Urheiluhenkilöstön tietojen ja taitojen parantaminen 
• Oppimiseen liittyvää liikkuvuutta urheilussa koskevan kansainvälisen yhteistyön 

kehittäminen. 
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Toimelta odotetaan seuraavia tuloksia: 

• Urheiluhenkilöstön jatkuvien vaihto-ohjelmien kehittäminen 
• Valmentajien ja urheiluhenkilöstön eurooppalaisten verkostojen perustaminen. 

 
Toimen erityisenä tavoitteena on tukea oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja vaihtoa 
samalla kun urheilun kansainvälistä ulottuvuutta lisätään.  

Urheilun kansainvälistä ulottuvuutta olisi kehitettävä yhteistyössä vähintään kolmen 
järjestön, jotka ovat sijoittautuneet kolmeen eri EU-jäsenvaltioon (hakijajärjestö ja lisäksi kaksi 
muuta EU:n eri jäsenvaltioon sijoittautunutta järjestöä), ja vähintään yhden jollekin seuraavista 
alueista sijoittautuneen järjestön kanssa: Länsi-Balkan, Itäisen kumppanuuden maat, Aasia, 
Latinalainen Amerikka tai Afrikka.  

Hakijajärjestön on oltava sijoittautunut johonkin EU:n jäsenvaltioon.   

Toimi toteutetaan viidessä erässä: 

Erä 1: Yhteistyö Länsi-Balkanin maiden kanssa 

Erä 2: Yhteistyö Itäisen kumppanuuden maiden kanssa 

Erä 3: Yhteistyö Aasian kanssa 

Erä 4: Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kanssa 

Erä 5: Yhteistyö Afrikan kanssa 

 

2. Kelpoisuusvaatimukset 

Kaikkia eriä koskee vaatimus, jonka mukaan hankkeen avustuskelpoisuuden edellytyksenä on, 
että hakijat täyttävät seuraavat kriteerit: 

• 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 jäsenvaltiossa. 
 

3. Avustuskelpoiset toimet 

Hakijoilta odotetaan erityisesti ehdotuksia toimista, joilla edistetään urheilujärjestöjen 
valmentajien ja muun henkilöstön (myös vapaaehtoisten) liikkuvuutta muun muassa seuraavien 
esimerkkeinä olevien toimintojen yhteydessä (suuntaa-antava luettelo): 

• Valmentajien vaihdot 
• Palvelujaksot  
• Harjoittelu- ja/tai opintojaksot  
• Työn havainnointi (”job shadowing”) 
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Avustuskelpoista on ainoastaan toiminta, jossa on mukana osallistujia vähintään 
kolmesta järjestöstä, jotka ovat sijoittautuneet kolmeen eri EU-jäsenvaltioon 
(hakijajärjestö ja lisäksi kaksi muuta EU:n eri jäsenvaltioon sijoittautunutta järjestöä), ja 
vähintään yhdestä Länsi-Balkanille, Itäisen kumppanuuden maihin, Aasiaan, 
Latinalaiseen Amerikkaan tai Afrikkaan sijoittautuneesta järjestöstä.  

Mahdollisten hakijoiden on syytä huomata, että ehdotetuissa vaihtoon ja liikkuvuuteen 
liittyvissä toimissa ei saa olla mukana urheilijoita osallistujina1.  

Toteutusajankohta: 
• Toiminta voi alkaa aikaisintaan 1. tammikuuta 2020. 
• Toiminta on saatettava päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2021. 

 

Jos hankkeen suunniteltu kesto on lyhyempi tai pidempi kuin tässä ehdotuspyynnössä 
määritetty kesto, hakemusta ei hyväksytä. 

Hankkeiden vähimmäiskesto on kuusi kuukautta. Hankkeiden enimmäiskesto on 24 kuukautta. 

 

4. Myöntämisperusteet 

Avustuskelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavin perustein: 

 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 sen mukaan, missä määrin 

• ne edistävät kohdassa 1 määriteltyä toimen yleistä tavoitetta etenkin ehdotettujen 
oppimiseen liittyvien liikkuvuusmahdollisuuksien osalta ja ovat EU:n urheilupolitiikan 
mukaisia 

• ne edistävät kohdassa 1 määriteltyjä toimelta odotettavia tuloksia (eli urheiluhenkilöstön 
jatkuvan vaihto-ohjelman kehittäminen sekä valmentajien ja urheiluhenkilöstön 
eurooppalaisten verkostojen perustaminen) 

• ne edistävät kohdassa 1 määriteltyä erityistavoitetta (urheilun kansainvälisen 
ulottuvuuden edistäminen) ja etenkin EU:sta ja EU:n ulkopuolisista maista tulevien 
kumppaneiden välisten yhteyksien vahvistamista oppimistarkoituksessa tapahtuvaan 
liikkuvuuteen liittyvillä aloilla. 
 

                                                           
1 Urheilijoiden osallistuminen kuuluu vuonna 2020 käynnistettävään hankkeen toista vaihetta koskevaan 
ehdotuspyyntöön. 
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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 
• 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. 

 

5. Käytettävissä olevat varat 

Hankkeiden yhteisrahoitukseen on tässä ehdotuspyynnössä varattu yhteensä noin 1 400 000 
euroa.  

EU:n avustuksena annettavan yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 80 prosenttia 
avustuskelpoisista kustannuksista.  
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Hankkeita arvioidaan voitavan rahoittaa noin yhdeksän (periaatteessa ja hankkeiden laadun 
mukaan, vähintään yksi kutakin erää kohti). 

Avustuskohtainen enimmäismäärä on 200 000 euroa. 

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

 

6. 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 11.7.2019 klo 12.00 (Brysselin 
aikaa). Paperilla toimitettuja tai faksilla, sähköpostilla tai muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia ei 
hyväksytä. 

7. Lisätiedot 

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

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

