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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EAC/S23/2019 

Wymiany i mobilność w sporcie 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania 
przygotowawczego „Wymiany i mobilność w sporcie” zgodnie z decyzją Komisji C(2019)1819 
z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu prac na rok 2019 w odniesieniu 
do realizacji projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w dziedzinie edukacji, sportu 
i kultury. 

Sport wytwarza wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji silne poczucie przynależności 
do społeczeństwa oraz sprzyja aktywnemu obywatelstwu. Może być skutecznym narzędziem 
wspierania integracji rosnącej populacji migrantów, narzędziem walki z wykluczeniem 
społecznym, sposobem zwiększenia solidarności międzypokoleniowej oraz równości płci 
w społeczeństwie. Sport odgrywa zatem znaczącą rolę w tworzeniu spójności społecznej oraz 
budowaniu społeczności sprzyjających włączeniu społecznemu.  

Na szczeblu międzynarodowym sport jest również bardzo skutecznym narzędziem 
umożliwiającym zbliżenie narodów oraz rozwijanie kontaktów międzyludzkich. Współpraca, 
partnerstwa i wymiany na jak najniższym szczeblu wewnątrz, a także poza UE, mogą 
przyczynić się do rozwoju nowych umiejętności oraz wywierać pozytywny wpływ na zmiany 
społeczne. Ponadto organizacje sportowe na wszystkich szczeblach są z natury otwarte na 
współpracę międzynarodową.  

Niniejsze działanie przygotowawcze ma na celu pomoc w rozwijaniu organizacji sportowych 
poprzez wspieranie mobilności edukacyjnej ich pracowników. Wymiany osób, pomysłów 
i dobrych praktyk mogą być korzystne dla zainteresowanych osób, ich organizacji oraz sportu 
jako całości. 

1. Cele 

Ogólnym celem tego działania jest zapewnienie pracownikom organizacji sportowych 
(osobom z otoczenia sportowców) możliwości podnoszenia kwalifikacji i kompetencji, 
a także zdobywania nowych umiejętności poprzez mobilność edukacyjną w obcym kraju 
(w UE i poza nią). Mobilność edukacyjna powinna być postrzegana jako inwestycja w kapitał 
ludzki oraz wkład w budowanie potencjału różnych organizacji sportowych.  

W tym kontekście z możliwości w zakresie mobilności edukacyjnej powinny korzystać 
następujące grupy: 

• trenerzy i pozostały personel organizacji sportowych (w tym wolontariusze) – związani 
ze sportem zawodowym; 

• trenerzy i pozostały personel organizacji sportowych (w tym wolontariusze) – związani 
ze sportem amatorskim. 

 
Działanie ma na celu wywarcie wpływu w dwóch głównych obszarach: 
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• podnoszenie poziomu wiedzy i know-how personelu sportowego; 
• rozwijanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie mobilności edukacyjnej w sporcie. 

 

Oczekiwane rezultaty obejmują: 

• system regularnej wymiany personelu sportowego; 
• ustanowienie europejskich sieci trenerów i personelu sportowego. 

 
Celem szczegółowym tego działania jest wspieranie mobilności edukacyjnej i wymian, 
przy jednoczesnym promowaniu międzynarodowego wymiaru sportu.  

Międzynarodowy wymiar sportu powinien być budowany w formie współpracy między co 
najmniej trzema organizacjami mającymi siedzibę w trzech różnych państwach członkowskich 
UE (organizacja składająca wniosek oraz dodatkowo dwie inne organizacje mające siedzibę 
w innych państwach członkowskich UE) oraz co najmniej jedną organizacją mającą siedzibę 
w jednym z następujących regionów: Bałkany Zachodnie, region Partnerstwa Wschodniego, 
Azja, Ameryka Łacińska i Afryka.  

Składająca wniosek organizacja musi mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.  

W związku z powyższym działanie będzie realizowane w pięciu odrębnych częściach: 

Część 1: Współpraca z Bałkanami Zachodnimi 

Część 2: Współpraca z regionem Partnerstwa Wschodniego 

Część 3: Współpraca z Azją 

Część 4: Współpraca z Ameryką Łacińską 

Część 5: Współpraca z Afryką 

 

2. Kryteria kwalifikowalności 

Dla wszystkich części, aby projekty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą one zostać 
przedstawione przez wnioskodawców, którzy spełniają następujące kryteria: 

• są organizacją publiczną lub prywatną posiadającą osobowość prawną, prowadzą 
działalność w dziedzinie sportu i aktywności fizycznej oraz zajmują się organizacją zajęć 
w tej dziedzinie;  

• posiadają siedzibę w jednym z państw członkowskich UE. 
 

3. Kwalifikujące się działania 
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W szczególności oczekuje się, że wnioskodawcy zaproponują działania promujące mobilność 
trenerów i innych pracowników organizacji sportowych (w tym wolontariuszy), m.in. poprzez 
następujące działania (niewyczerpujący wykaz): 

• Wymiana trenerów 
• Praktyki  
• Okresy szkoleń/studiów  
• Staże towarzyszące 

 

Kwalifikują się wyłącznie działania angażujące uczestników z co najmniej trzech 
organizacji mających siedzibę w trzech różnych państwach członkowskich UE 
(organizacja składająca wniosek oraz dodatkowo dwie inne organizacje mające siedzibę 
w innych państwach członkowskich UE) oraz z co najmniej jednej organizacji mającej 
siedzibę na Bałkanach Zachodnich lub w jednym z państw Partnerstwa Wschodniego, 
Ameryki Łacińskiej lub Azji.  

Wnioskodawcy powinni zwrócić uwagę na fakt, że proponowane wymiany i działania 
w zakresie mobilności nie powinny obejmować sportowców jako uczestników1.  

Okres realizacji 
• działania nie mogą rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2020 r.; 
• działania powinny zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2021 r. 

 

Wnioski dotyczące projektów przewidzianych do realizacji przez okres krótszy lub dłuższy niż 
jest to zapisane w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków nie będą przyjmowane. 

Minimalny czas trwania projektów wynosi 6 miesięcy. Maksymalny czas trwania projektów 
wynosi 24 miesiące. 

 

4. Kryteria przyznania finansowania 

Kwalifikowalne wnioski będą oceniane według następujących kryteriów: 

 adekwatność projektu (kryterium 1) (maksymalnie 40 punktów): w przypadku 
kryterium 1 zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 24 punkty na 40; 
wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną 
odrzucone. 

W ramach kryterium 1 wnioski będą oceniane na podstawie zakresu, w jakim: 

                                                           
1 W drugim etapie projektu przewidziano zaangażowanie sportowców w ramach zaproszenia do składania 
wniosków, które zostanie ogłoszone w 2020 r. 
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• przyczyniają się do realizacji ogólnego celu działania opisanego w sekcji 1, 
w szczególności w odniesieniu do proponowanych możliwości mobilności edukacyjnej, 
oraz są zgodne z polityką UE w dziedzinie sportu; 

• przyczyniają się do osiągnięcia oczekiwanych rezultatów działania określonych w sekcji 
1 (tj. systemu regularnej wymiany personelu sportowego oraz ustanowienia europejskich 
sieci trenerów i personelu sportowego); 

• przyczyniają się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego w sekcji 1 
(promowania międzynarodowego wymiaru sportu), w szczególności w odniesieniu do 
ustanowienia silnych powiązań między partnerami z UE i spoza UE w dziedzinach 
związanych z mobilnością edukacyjną. 
 

 Jakość (kryterium 2) (maksymalnie 40 punktów): w przypadku kryterium 2 
zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 24 punkty na 40; wnioski, 
którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną odrzucone. 

W ramach kryterium 2 wnioski będą oceniane na podstawie jakości ogólnych założeń 
proponowanych działań oraz proponowanej metodyki ich realizacji. Brane będą pod 
uwagę następujące aspekty: 

• liczba uczestników zaangażowanych w działania w ramach projektu i korzystających 
z nich; 

• opłacalność (zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie 
odpowiednich zasobów na każde działanie); 

• trwałość proponowanych działań (zakres, w jakim działania będą prowadzone również 
po zakończeniu projektu); 

• spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami i budżetem projektu; 
• jakość i wykonalność proponowanej metodyki. 

 
 Zarządzanie projektem (kryterium 3) (maksymalnie 20 punktów): w przypadku 

kryterium 3 zostanie zastosowany minimalny próg wynoszący 12 punkty na 20; 
wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego progu, zostaną 
odrzucone. 

W ramach kryterium 3 wnioski będą oceniane na podstawie stopnia, w jakim 
wnioskodawcy wykazują się zdolnością do organizowania, koordynowania i wdrażania 
poszczególnych aspektów proponowanych działań. Brane będą pod uwagę następujące 
aspekty: 
 

• ogólna jakość zespołu odpowiedzialnego za projekt; 
• przewidywane czynniki ryzyka i działania ograniczające ryzyko; 
• stosowność i jakość środków mających na celu dzielenie się wynikami projektu 

z organizacjami zewnętrznymi i ogółem społeczeństwa. 
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Kwalifikowalnym wnioskom przyznane zostaną punkty z łącznej puli 100 punktów, na podstawie 
wyżej określonej punktacji. Wnioski, które uzyskały liczbę punktów poniżej progów określonych 
dla wyżej wymienionych kryteriów, zostaną odrzucone. 

Ponadto minimalny próg 70 punktów zostanie zastosowany do wszystkich trzech 
kryteriów przyznania dotacji łącznie. Wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tego 
progu, również zostaną odrzucone. 

 

5. Dostępny budżet 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego 
zaproszenia do składania wniosków szacuje się na 1 400 000 EUR.  

Maksymalny wskaźnik współfinansowania z dotacji UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.  

Przewiduje się sfinansowanie około 9 projektów (w zasadzie i w zależności od jakości co 
najmniej jeden projekt w każdej części). 

Maksymalna kwota pojedynczej dotacji wynosi 200 000 EUR. 

Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków 
finansowych. 

 

6. Termin składania wniosków 

Wnioski o dotacje należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE przy pomocy 
elektronicznego formularza wniosku dostępnego na stronie, na której znajduje się zaproszenie 
do składania wniosków. 

Należycie wypełniony formularz należy przedłożyć przed dniem 11 lipca 2019 r. (12:00 czasu 
obowiązującego w Brukseli). Wnioski przesyłane na papierze, faksem, pocztą elektroniczną lub 
w inny sposób nie będą przyjmowane. 

7. Informacje dodatkowe 

W razie pytań proszę kontaktować się z: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

