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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS: EAC/S23/2019 

Apmaiņas un mobilitāte sportā 

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai īstenotu sagatavošanas darbību 
“Apmaiņas un mobilitāte sportā” saskaņā ar Komisijas 2019. gada 12. marta Lēmumu 
C(2019)1819 par to, lai pieņemtu 2019. gada darba programmu izmēģinājuma projektu un 
sagatavošanas darbību īstenošanai izglītības, sporta un kultūras jomā. 

Sports rada spēcīgu piederības sajūtu sabiedrībai neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem un 
veicina aktīvu pilsoniskumu. Sportu var izmantot, lai palīdzētu integrēt pieaugošo migrantu 
populāciju, lai novērstu sociālo atstumtību, lai uzlabotu paaudžu solidaritāti un lai sekmētu 
lielāku dzimumu līdztiesību sabiedrībā. Citiem vārdiem sakot, sports būtiski ietekmē sociālo 
kohēziju un iekļaujošu kopienu veidošanu.  

Starptautiskā līmenī sports ir arī spēcīgs instruments, kas saved kopā cilvēkus un palīdz 
nodibināt personiskus kontaktus. Sadarbība, partnerības un apmaiņa vietējā līmenī ES iekšienē, 
kā arī ārpus ES var sekmēt jaunu prasmju attīstību un atstāt pozitīvu iespaidu uz pārmaiņām 
sabiedrībā. Turklāt visu līmeņu sporta organizācijas pēc dabas ir atvērtas starptautiskai 
sadarbībai.  

Šīs sagatavošanas darbības mērķis ir sekmēt sporta organizāciju attīstību, atbalstot šo 
organizāciju darbinieku mācību mobilitāti. Cilvēku, ideju un labas prakses piemēru apmaiņa var 
sniegt labumu gan indivīdiem, gan organizācijām, gan sportam vispār. 

1. Mērķi 

Šīs darbības vispārīgais mērķis ir sporta organizāciju darbiniekiem (sportistiem 
pietuvinātās personas jeb atbalsta komanda) sniegt iespēju uzlabot kompetences un 
kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, piedaloties mācību mobilitātes darbībās ārvalstīs 
(ES ietvaros un ārpus ES). Mācību mobilitāte ir jāuztver kā ieguldījums cilvēkkapitālā un 
devums dažādu sporta organizāciju spēju veidošanā.  

Šajā kontekstā mācību mobilitātes iespējām jābūt vērstām uz: 

• treneriem un citiem sporta organizāciju “darbiniekiem” (tostarp brīvprātīgajiem), kuri 
saistīti ar profesionālo sportu; 

• treneriem un citiem sporta organizāciju “darbiniekiem” (tostarp brīvprātīgajiem), kuri 
saistīti ar tautas sportu. 

 
Darbības mērķis ir ietekmēt divas galvenās jomas: 

• uzlabot sporta darbinieku zināšanas un zinātību; 
• attīstīt starptautisko sadarbību mācību mobilitātē sporta jomā. 

 

Gaidāmie rezultāti ietver: 
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• sporta darbinieku regulāru apmaiņu; 
• treneru un sporta darbinieku Eiropas tīklu izveidi. 

 
Šīs darbības īpašais mērķis ir atbalstīt mācību mobilitāti un apmaiņu, vienlaikus 
sekmējot sporta starptautisko dimensiju.  

Sporta starptautiskā dimensija būtu jāattīsta sadarbības formā, iesaistot vismaz trīs 
organizācijas no trim dažādām ES dalībvalstīm (pieteikuma iesniedzēja organizācija un divas 
citas organizācijas, kas atrodas dažādās ES dalībvalstīs) un vismaz vienu organizāciju, kas 
atrodas kādā no turpmāk minētajiem reģioniem: Rietumbalkānos, Austrumu partnerības valstīs, 
Āzijā, Latīņamerikā un Āfrikā.  

Pieteikuma iesniedzējai organizācijai jāatrodas vienā no ES dalībvalstīm.   

Darbību attiecīgi īstenos 5 atsevišķās daļās: 

1. daļa. Sadarbība ar Rietumbalkāniem 

2. daļa. Sadarbība ar Austrumu partnerības valstīm 

3. daļa. Sadarbība ar Āziju 

4. daļa. Sadarbība ar Latīņameriku 

5. daļa. Sadarbība ar Āfriku 

 

2. Atbilstības kritēriji 

Attiecībā uz visām daļām, lai projekti varētu pretendēt uz atbalstu, pretendentiem, kas tos 
iesniedz, jāatbilst šādiem kritērijiem: 

• tā ir publiska vai privāta organizācija ar juridiskās personas statusu, kas darbojas sporta 
un fizisko aktivitāšu jomā un organizē sporta un fizisko aktivitāšu pasākumus;  

• to juridiskā adrese ir reģistrēta kādā no ES dalībvalstīm. 
 

3. Atbilstīgās darbības 

Konkrēti, pieteikuma iesniedzējiem jāierosina darbības, kas sekmē treneru un citu sporta 
organizāciju darbinieku (tostarp brīvprātīgo) mobilitāti, tostarp izmantojot šādas darbības 
(saraksts nav izsmeļošs): 

• treneru apmaiņa, 
• norīkošana,  
• apmācības/studiju periodi,  
• “darba ēnošana”. 
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Atbilstīgas ir tikai darbības, kurās iesaistītas vismaz trīs organizācijas no trim dažādām 
ES dalībvalstīm (pieteikuma iesniedzēja organizācija un divas citas organizācijas, kas 
atrodas dažādās ES dalībvalstīs) un vismaz viena organizācija, kas atrodas 
Rietumbalkānos, Austrumu partnerības valstīs, Āzijā, Latīņamerikā vai Āfrikā.  

Potenciālajiem pieteikumu iesniedzējiem jāņem vērā, ka ierosinātās apmaiņas un 
mobilitātes darbības nedrīkst ietvert sportistus dalībnieka statusā1.  

Īstenošanas periods 
• Darbības nedrīkst sākties agrāk kā 2020. gada 1. janvārī. 
• Darbības jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim. 

 

Netiks pieņemti projektu pieteikumi, kurus paredzēts īstenot ilgāk vai īsāku laiku, nekā norādīts 
šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

Projektu minimālais ilgums ir 6 mēneši. Projektu maksimālais ilgums ir 24 mēneši. 

 

4. Piešķiršanas kritēriji 

Atbilstīgos pieteikumus novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus: 

 Projekta atbilstība (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) Pirmajam kritērijam tiks 
piemērots minimālais slieksnis 24 punkti no 40; pieteikumi, kas nesaņems 
minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 1. kritēriju priekšlikumus vērtēs, pamatojoties uz to, kādā mērā tie nodrošina 
turpmāk minēto: 

• tie palīdz sasniegt 1. iedaļā minētās darbības vispārīgo mērķi, jo īpaši attiecībā uz 
ierosinātajām mācību mobilitātes iespējām, un tie ir saskaņā ar ES politiku sporta jomā; 

• tie palīdz sasniegt rezultātus, kas tiek sagaidīti no 1. iedaļā noteiktās darbības (proti, 
sporta darbinieku regulāra apmaiņa un treneru un sporta darbinieku Eiropas tīklu 
izveide); 

• tie palīdz sasniegt 1. iedaļā noteikto īpašo mērķi (sekmēt sporta starptautisko dimensiju), 
jo īpaši attiecībā uz spēcīgas saiknes izveidi starp ES un trešo valstu partneriem jomās, 
kas saistītas ar mobilitāti mācīšanās nolūkos. 
 

 Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) Otrajam kritērijam tiks piemērots 
minimālais slieksnis 24 punkti no 40; pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu 
skaitu, tiks noraidīti. 

                                                           
1 Sportistus ir paredzēts iesaistīt projekta otrajā posmā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, ko izsludinās 
2020. gadā. 
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Attiecībā uz 2. kritēriju priekšlikumus vērtēs, ņemot vērā ierosināto darbību koncepcijas 
kvalitāti un mērķu sasniegšanai izvēlēto metodiku. Tiks ņemti vērā šādi aspekti: 

• dalībnieku skaits, kuri iesaistīti projekta darbībās un gūst no tām labumu; 
• izmaksefektivitāte (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā, un vai katrai darbībai ir iedalīti 

atbilstoši līdzekļi); 
• ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā darbības tiks īstenotas arī pēc projekta 

beigām); 
• saskaņotība starp projekta mērķiem, metodiku, darbībām un ierosināto budžetu; 
• ierosinātās metodikas kvalitāte un iespējamība. 

 
 Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti) Trešajam kritērijam tiks 

piemērots minimālais slieksnis 12 punkti no 20; pieteikumi, kas nesaņems 
minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

Attiecībā uz 3. kritēriju priekšlikumus vērtēs, ņemot vērā to, cik lielā mērā pieteikuma 
iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un īstenot dažādos ierosināto 
darbību aspektus. Tiks ņemti vērā šādi aspekti: 
 

• projekta komandas vispārējā kvalitāte; 
• iespējamie riski un to novēršanas pasākumi; 
• to pasākumu piemērotība un kvalitāte, kuri ir paredzēti, lai informētu par projekta 

rezultātiem ārējas organizācijas un sabiedrību. 
 

Punktus (no pavisam 100 punktiem) atbilstīgajiem pieteikumiem piešķirs uz iepriekš minētā 
svēruma pamata. Pieteikumi, kas nesaņems minimālo punktu skaitu kādā no minētajiem 
kritērijiem, tiks noraidīti. 

Turklāt par trijiem piešķiršanas kritērijiem kopā jāsaņem vismaz 70 punkti. Pieteikumi, kas 
nesaņems šo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

 

5. Pieejamais budžets 

Kopējais projektu līdzfinansēšanai mērķiezīmētais budžets šajā uzaicinājumā iesniegt 
priekšlikumus ir aptuveni EUR 1 400 000.  

ES dotācija nedrīkst pārsniegt maksimālo līdzfinansējuma likmi — 80 % no attiecināmajām 
izmaksām.  

Plānots finansēt aptuveni 9 projektus (faktiski — atkarībā no kvalitātes — vismaz vienu no 
katras daļas). 

Atsevišķas dotācijas maksimālā summa ir EUR 200 000. 

Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 
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6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Dotāciju pieteikumiem jābūt sagatavotiem kādā no ES oficiālajām valodām, izmantojot 
elektronisko veidlapu, kas atrodama uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus tīmekļa lapā. 

Pieteikuma veidlapa pienācīgi jāaizpilda un jāiesniedz līdz 11.07.2019. (plkst. 12.00 pēc 
Briseles laika). Uz papīra, pa faksu, pa e-pastu vai citā veidā iesūtītie pieteikumi netiks pieņemti. 

7. Papildu informācija 

Ja jums ir jautājumi, rakstiet uz  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

