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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EAC/S23/2019 

Výmeny a mobilita v športe 

Táto výzva na predkladanie návrhov slúži na realizáciu prípravnej akcie „Výmeny a mobilita 
v športe“ v súlade s rozhodnutím Komisie C(2019)1819 z 12. marca 2019 o prijatí ročného 
pracovného programu na rok 2019 na vykonávanie pilotných projektov a prípravných akcií 
v oblasti vzdelávania, športu a kultúry. 

Šport vzbudzuje v najzraniteľnejších členoch spoločnosti silný pocit spolupatričnosti a zároveň 
nabáda k aktívnemu občianstvu. Môže sa využívať na pomoc pri integrácii rastúcej populácie 
migrantov, boj proti sociálnemu vylúčeniu, zvýšenie solidarity medzi generáciami a môže 
prispievať k väčšej rodovej rovnosti v spoločnosti. Inými slovami, šport významne prispieva 
k sociálnej súdržnosti a budovaniu inkluzívnych komunít. 

Na medzinárodnej úrovni je šport zároveň silným nástrojom spájania ľudí a rozvíjania 
medziľudských kontaktov. Spolupráca, partnerstvá a výmeny na miestnej úrovni v rámci EÚ, 
ako aj za jej hranicami môžu prispieť k rozvoju nových zručností, ako aj pozitívne ovplyvniť 
spoločenské zmeny. Športové organizácie na všetkých úrovniach sú okrem toho vo svojej 
podstate otvorené medzinárodnej spolupráci. 

Cieľom tejto prípravnej akcie je prispieť k rozvoju športových organizácií podporovaním 
vzdelávacej mobility ich personálu. Výmeny osôb, myšlienok a osvedčených postupov môžu byť 
prínosné pre jednotlivcov, ich organizácie, ako aj pre šport ako celok. 

1. Ciele 

Všeobecným cieľom tejto akcie je poskytnúť personálu športových organizácií 
(sprievodnému personálu športovcov) možnosť zlepšiť si kompetencie a kvalifikácie, ako 
aj získať pomocou vzdelávacej mobility nové zručnosti vďaka pobytu v zahraničí (v EÚ 
a mimo nej). Vzdelávacia mobilita by sa mala považovať za investíciu do ľudského kapitálu a za 
príspevok k budovaniu kapacít rôznych športových organizácií. 

Možnosti vzdelávacej mobility v tejto súvislosti by mali byť určené: 

• trénerom a inému „personálu“ športových organizácií (vrátane dobrovoľníkov) – 
pôsobiacim v profesionálnom športe, 

• trénerom a inému „personálu“ športových organizácií (vrátane dobrovoľníkov) – 
pôsobiacim v športe na miestnej úrovni. 

 
Cieľom akcie je vplývať na dve hlavné oblasti: 

• zlepšovanie vedomostí a know-how športového personálu, 
• rozvíjanie medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacej mobility v športe. 

 

Očakávané výsledky: 
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• systém pravidelných výmen pre športový personál, 
• vytvorenie európskych sietí trénerov a športového personálu. 

 
Osobitným cieľom tejto akcie je podporovať vzdelávaciu mobilitu a výmeny a zároveň 
propagovať medzinárodný rozmer športu. 

Medzinárodný rozmer športu by sa mal rozvíjať vo forme spolupráce medzi aspoň 
3 organizáciami so sídlom v 3 rôznych členských štátoch EÚ (žiadajúca organizácia a okrem nej 
2 ďalšie organizácie so sídlom v rôznych členských štátoch EÚ) a aspoň jednou organizáciou 
so sídlom v jednej z týchto oblastí: západný Balkán, Východné partnerstvo, Ázia, Latinská 
Amerika a Afrika. 

Žiadajúca organizácia musí mať sídlo v jednom z členských štátov EÚ. 

Táto akcia sa bude následne realizovať v rámci 5 rôznych častí: 

Časť 1: Spolupráca so západným Balkánom 

Časť 2: Spolupráca s Východným partnerstvom 

Časť 3: Spolupráca s Áziou 

Časť 4: Spolupráca s Latinskou Amerikou 

Časť 5: Spolupráca s Afrikou 

 

2. Kritériá oprávnenosti 

Pre všetky časti platí, že projekty môžu byť oprávnené len vtedy, ak ich predložia žiadatelia, 
ktorí spĺňajú tieto kritériá: 

• sú verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá pôsobí 
v oblasti športu a fyzickej aktivity a organizuje športové a fyzické aktivity, 

• majú registrované sídlo v jednom z členských štátov EÚ. 
 

3. Oprávnené činnosti 

Od žiadateľov sa konkrétne očakáva, že navrhnú akcie, ktoré propagujú mobilitu trénerov 
a iného personálu športových organizácií (vrátane dobrovoľníkov), a to aj prostredníctvom 
týchto príkladov činností (neúplný zoznam): 

• výmeny trénerov, 
• stáže, 
• odborná príprava/študijné pobyty, 
• pozorovanie pri práci. 
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Oprávnené sú len činnosti, na ktorých sa podieľajú účastníci aspoň z 3 organizácií so 
sídlom v 3 rôznych členských štátoch EÚ (žiadajúca organizácia a okrem nej 2 ďalšie 
organizácie so sídlom v rôznych členských štátoch EÚ) a aspoň jedna organizácia so 
sídlom v niektorej z krajín západného Balkánu, Východného partnerstva, Ázie, Latinskej 
Ameriky alebo Afriky. 

Potenciálnych žiadateľov upozorňujeme, že športovci by sa nemali zúčastňovať na 
navrhovaných výmenách a činnostiach mobility1. 

Obdobie realizácie 
• Činnosti sa nesmú začať skôr ako 1. januára 2020. 
• Činnosti sa majú ukončiť do 31. decembra 2021. 

 

Žiadosti týkajúce sa projektov s kratším alebo dlhším trvaním, než je stanovené v tejto výzve na 
predloženie návrhov, nebudú akceptované. 

Minimálna dĺžka trvania projektov je 6 mesiacov. Maximálna dĺžka trvania projektov je 24 
mesiacov. 

 

4. Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií: 

 Relevantnosť projektu (kritérium 1, najviac 40 bodov): pri kritériu 1 je minimálny 
počet bodov 24 zo 40. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú zamietnuté. 

V rámci kritéria 1 sa návrhy budú posudzovať na základe toho, do akej miery: 

• prispievajú k všeobecnému cieľu akcie opísanej v oddiele 1, najmä pokiaľ ide 
o navrhované možnosti na vzdelávaciu mobilitu, a sú v súlade s politikami EÚ v oblasti 
športu, 

• prispievajú k očakávaným výsledkom akcie definovanej v oddiele 1 (t. j. systém 
pravidelných výmen pre športový personál a vytvorenie európskych sietí trénerov 
a športového personálu), 

• prispievajú k osobitnému cieľu definovanému v oddiele 1 (propagácia medzinárodného 
rozmeru športu), najmä v súvislosti s vytváraním pevných väzieb medzi partnermi v EÚ 
a partnermi mimo EÚ v oblastiach týkajúcich sa mobility na účely vzdelávania. 
 

 Kvalita (kritérium 2, najviac 40 bodov): pri kritériu 2 je minimálny počet bodov 
24 zo 40. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú zamietnuté. 

                                                           
1 Zapojenie športovcov sa plánuje v druhej fáze projektu v rámci výzvy na predkladanie návrhov, ktorá 
bude uverejnená v roku 2020. 
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V rámci kritéria 2 sa návrhy budú posudzovať na základe kvality celkovej koncepcie 
navrhovaných činností a metodiky použitej na ich vykonávanie. Do úvahy sa budú brať 
tieto aspekty: 

• počet účastníkov, ktorí sú zapojení do činností projektu a majú z nich prospech, 
• nákladová efektívnosť (miera nákladovej efektívnosti projektu a primeranosti zdrojov 

pridelených na jednotlivé činnosti), 
• udržateľnosť navrhovaných činností (miera vykonávania činností aj po ukončení 

projektu), 
• súlad medzi cieľmi projektu, metodikou, činnosťami a navrhovaným rozpočtom, 
• kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky. 

 
 Riadenie projektu (kritérium 3, najviac 20 bodov): pri kritériu 3 je minimálny počet 

bodov 12 z 20. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto hranicu, budú zamietnuté. 

V rámci kritéria 3 sa návrhy budú posudzovať na základe toho, do akej miery žiadatelia 
preukážu schopnosť organizovať, koordinovať a realizovať jednotlivé prvky 
navrhovaných činností. Do úvahy sa budú brať tieto aspekty: 
 

• celková kvalita projektového tímu, 
• predpokladané riziká a opatrenia na ich zmierňovanie, 
• primeranosť a kvalita opatrení zameraných na spoločné využívanie výsledkov projektu 

externými organizáciami a širokou verejnosťou. 
 

Oprávneným žiadostiam sa pridelí príslušný počet bodov z maximálneho počtu 100 na základe 
splnenia kritérií uvedených v predchádzajúcom texte. Žiadosti, ktoré nedosiahnu minimálnu 
hranicu v rámci uvedených kritérií, budú zamietnuté. 

Okrem toho sa pri spoločnom vyhodnotení všetkých troch kritérií uplatní minimálna 
hranica 70 bodov. Žiadosti, ktoré nedosiahnu túto minimálnu hranicu, budú takisto zamietnuté. 

 

5. Disponibilný rozpočet 

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy na 
predkladanie návrhov, sa odhaduje na 1 400 000 EUR. 

Maximálna miera spolufinancovania prostredníctvom grantu EÚ je obmedzená na 80 % 
oprávnených nákladov. 

Plánuje sa financovanie približne 9 projektov (v zásade a podľa kvality minimálne jeden na 
jednu časť). 

Maximálna suma na jednotlivý grant bude 200 000 EUR. 

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky. 
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6. Termín na predloženie žiadostí: 

Žiadosti o grant musia byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov EÚ na elektronickom 
formulári, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke výzvy na predkladanie návrhov. 

Riadne vyplnený formulár žiadosti sa musí predložiť do 11. 7. 2019 do 12.00 hod. (poludnie) 
bruselského času. Nebudú sa akceptovať žiadosti zaslané v papierovej podobe, faxom, 
emailom ani iným spôsobom. 

7. Doplňujúce informácie 

Prípadné otázky posielajte na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU. 
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