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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN – EAC/S23/2019 

Uitwisselingen en mobiliteit in de sport 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van de voorbereidende actie 
"Uitwisselingen en mobiliteit in de sport" in overeenstemming met Besluit C(2019) 1819 van de 
Commissie van 12 maart 2019 over de goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma 2019 
voor de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende acties op het gebied van onderwijs, 
sport en cultuur. 

Sport geeft de meest kwetsbare leden van de samenleving een sterk gemeenschapsgevoel en 
moedigt tegelijkertijd actief burgerschap aan. Dankzij sport is het mogelijk de groeiende 
migrantenbevolking beter te integreren, sociale uitsluiting tegen te gaan, de solidariteit tussen 
generaties te vergroten en bij te dragen aan meer gendergelijkheid in de samenleving. Sport 
speelt met andere woorden een belangrijke rol bij het verbeteren van de sociale cohesie en het 
creëren van inclusieve gemeenschappen. 

Daarnaast is sport op internationaal niveau een krachtig instrument om mensen samen te 
brengen en contacten tussen mensen te leggen. Samenwerking, partnerschappen en 
uitwisselingen op het niveau van de burgers binnen en buiten de EU kunnen bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe vaardigheden en maatschappelijke veranderingen positief 
beïnvloeden. Bovendien staan sportorganisaties op alle niveaus van nature open voor 
internationale samenwerking. 

Deze voorbereidende actie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
sportorganisaties door de leermobiliteit van hun personeel te ondersteunen. Uitwisselingen van 
mensen, ideeën en goede praktijken kunnen personen, organisaties en de sport als geheel ten 
goede komen. 

1. Doelstellingen 

De algemene doelstelling van deze actie is medewerkers van sportorganisaties (de 
entourage van atleten) de mogelijkheid te bieden hun kwalificaties en competenties te 
verbeteren en via leermobiliteit nieuwe vaardigheden te verwerven door een periode in 
het buitenland te verblijven (in en buiten de EU). Leermobiliteit moet worden gezien als een 
investering in menselijk kapitaal en een bijdrage aan de capaciteitsopbouw van verschillende 
sportorganisaties. 

De mogelijkheden voor leermobiliteit in deze context moeten gericht zijn op: 

• coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van vrijwilligers) in 
het kader van sport op professioneel niveau; 

• coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van vrijwilligers) in 
het kader van breedtesport. 

 
De actie heeft tot doel effect te sorteren op twee belangrijke terreinen: 
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• verbetering van de kennis en knowhow van sportmedewerkers; 
• ontwikkeling van de internationale samenwerking op het gebied van leermobiliteit in de 

sport. 
 

De verwachte resultaten zijn onder meer: 

• regelmatige uitwisselingen van sportmedewerkers; 
• de totstandbrenging van Europese netwerken van coaches en sportmedewerkers. 

 
De specifieke doelstelling van deze actie is leermobiliteit en uitwisselingen te 
ondersteunen en tegelijk de internationale dimensie van sport te bevorderen. 

De internationale dimensie van sport moet worden ontwikkeld via de samenwerking tussen 
ten minste 3 organisaties die in 3 verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd (de aanvragende 
organisatie en 2 andere organisaties die in verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd) en ten 
minste 1 organisatie die in een van de volgende regio's is gevestigd: de westelijke Balkan, het 
Oostelijk Partnerschap, Azië, Latijns-Amerika en Afrika. 

De aanvragende organisatie moet in een van de EU-lidstaten gevestigd zijn. 

De actie zal bijgevolg worden uitgevoerd via 5 verschillende percelen: 

Perceel 1: Samenwerking met de landen van de westelijke Balkan 

Perceel 2: Samenwerking met de landen van het Oostelijk Partnerschap 

Perceel 3: Samenwerking met Azië 

Perceel 4: Samenwerking met Latijns-Amerika 

Perceel 5: Samenwerking met Afrika 

 

2. Subsidiabiliteitscriteria 

Voor alle percelen geldt dat projecten alleen subsidiabel zijn als de aanvragers aan de volgende 
criteria voldoen: 

• het zijn publieke of particuliere organisaties met rechtspersoonlijkheid die actief zijn op 
het gebied van sport en lichaamsbeweging en die sportieve en fysieke activiteiten 
organiseren; 

• ze zijn officieel gevestigd in een van de lidstaten van de EU. 
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3. Subsidiabele activiteiten 

Specifiek wordt van de aanvragers verwacht dat zij acties voorstellen ter bevordering van de 
mobiliteit van coaches en andere medewerkers van sportorganisaties (met inbegrip van 
vrijwilligers) via onder meer de volgende activiteiten (niet-exhaustieve lijst): 

• uitwisselingen van coaches; 
• plaatsingen; 
• opleidings-/studieperioden; 
• meeloopstages. 

 

Alleen activiteiten met deelnemers van ten minste 3 organisaties die in 3 verschillende 
EU-lidstaten zijn gevestigd (de aanvragende organisatie en 2 andere organisaties die in 
verschillende EU-lidstaten zijn gevestigd) en van ten minste 1 organisatie die in een land 
van de westelijke Balkan, het Oostelijk Partnerschap, Azië, Latijns-Amerika of Afrika is 
gevestigd, komen in aanmerking. 

Geïnteresseerde aanvragers moeten er rekening mee houden dat aan de voorgestelde 
uitwisselings- en mobiliteitsactiviteiten geen sporters mogen deelnemen1. 

Uitvoeringsperiode 
• de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2020 van start gaan; 
• de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2021 worden afgesloten. 

 

Aanvragen voor projecten die minder lang of langer lopen dan de in deze oproep vermelde 
periode worden niet aanvaard. 

De minimale duur van de projecten bedraagt 6 maanden. De maximale duur van de projecten 
bedraagt 24 maanden. 

 

4. Toekenningscriteria 

De in aanmerking komende aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria: 

 Relevantie van het project (criterium 1) (maximum 40 punten): Het voorstel moet 
voor criterium 1 minimaal 24 van 40 punten behalen; voorstellen met minder 
punten worden uitgesloten. 

In het kader van criterium 1 worden voorstellen beoordeeld op basis van de mate 
waarin: 

                                                           
1 De deelname van sporters is voorzien in de tweede fase van het project met een oproep tot het 

indienen van voorstellen die in 2020 zal worden gelanceerd. 
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• zij bijdragen tot de algemene, in punt 1 vermelde doelstelling van de actie, met name 
met betrekking tot de voorgestelde mogelijkheden voor leermobiliteit, en in 
overeenstemming zijn met het beleid van de EU op het gebied van sport; 

• zij bijdragen tot de in punt 1 bepaalde verwachte resultaten van de actie (nl. een regeling 
voor regelmatige uitwisseling voor sportmedewerkers en de totstandbrenging van 
Europese netwerken van coaches en sportmedewerkers); 

• zij bijdragen tot de specifieke, in punt 1 vermelde doelstelling (bevordering van de 
internationale dimensie van sport), met name met betrekking tot het aanknopen van 
sterke banden tussen EU- en niet-EU-partners op gebieden die verband houden met 
mobiliteit voor leerdoeleinden. 
 

 Kwaliteit (criterium 2) (maximum 40 punten): Het voorstel moet voor criterium 2 
minimaal 24 van 40 punten behalen; voorstellen met minder punten worden 
uitgesloten. 

In het kader van criterium 2 worden voorstellen beoordeeld op basis van de kwaliteit van 
de algemene opzet van de voorgestelde activiteiten en de methodologie voor de 
uitvoering ervan. Volgende elementen worden hierbij in overweging genomen: 

• aantal deelnemers dat betrokken is en voordeel heeft bij de projectactiviteiten; 
• kostenefficiëntie (de mate waarin het project kosteneffectief is en de nodige middelen 

toewijst aan elke activiteit); 
• duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties ook na het einde 

van het project zullen worden uitgevoerd); 
• consistentie tussen de projectdoelstellingen, methodologie, activiteiten en het 

voorgestelde budget; 
• kwaliteit en haalbaarheid van de voorgestelde methode. 

 
 Beheer van het project (criterium 3) (maximum 20 punten): Het voorstel moet voor 

criterium 3 minimaal 12 van 20 punten behalen; voorstellen met minder punten 
worden uitgesloten. 

In het kader van criterium 3 worden voorstellen beoordeeld op basis van de mate waarin 
de aanvragers aantonen verschillende aspecten van de voorgestelde activiteiten te 
kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren. Volgende elementen worden hierbij in 
overweging genomen: 
 

• algehele kwaliteit van het projectteam; 
• overwogen risico's en risicobeperkende maatregelen; 
• geschiktheid en kwaliteit van de maatregelen voor de verspreiding van de 

projectresultaten bij externe organisaties en het grote publiek. 
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Op grond van de bovengenoemde weging worden punten toegekend aan de subsidiabele 
voorstellen (maximumaantal punten: 100). Voorstellen met minder dan het minimumaantal 
punten voor een van de bovenvermelde criteria worden uitgesloten. 

Bovendien moet het voorstel voor de drie toekenningscriteria samen minimaal 70 punten 
behalen. Voorstellen met minder punten worden uitgesloten. 

 

5. Beschikbare begrotingsmiddelen 

De totale begroting voor de medefinanciering van projecten in het kader van deze oproep tot het 
indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 400 000 EUR. 

De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de 
in aanmerking komende kosten. 

Het is de bedoeling dat ongeveer 9 projecten zullen worden gefinancierd (in beginsel en 
naargelang de kwaliteit, ten minste 1 per perceel). 

Het maximumbedrag per subsidie zal 200 000 EUR bedragen. 

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen. 

 

6. Termijn voor indiening van aanvragen 

Subsidieaanvragen moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen en met 
gebruikmaking van het elektronische formulier dat beschikbaar is op de webpagina van de 
oproep tot het indienen van voorstellen. 

Het correct ingevulde aanvraagformulier moet uiterlijk op 11 juli 2019 om 12 uur 's middags 
(Brusselse tijd) worden ingediend. Op papier, per fax, per e-mail of op andere wijze verstuurde 
aanvragen worden niet aanvaard. 

7. Aanvullende informatie 

Bij vragen kunt u contact opnemen met:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

