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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/S07/2020 

Výměny a mobilita ve sportu 

Touto výzvou k předkládání návrhů se provádí přípravná akce „Výměny a mobilita ve sportu“ 

v souladu s rozhodnutím Komise C(2020) 1194 ze dne 4. března 2020 o přijetí ročního 

pracovního programu na rok 2019 pro provádění pilotních projektů a přípravných akcí v oblasti 

vzdělávání, sportu a kultury. 

Sport vytváří silný pocit přináležitosti ke společnosti mezi jejími nejzranitelnějšími členy 

a podněcuje aktivní občanství. Může být užitečný při začleňování rostoucí populace migrantů, 

v boji proti sociálnímu vyloučení, při posilování solidarity mezi generacemi a jako příspěvek 

k větší rovnoprávnosti žen a mužů ve společnosti. Jinými slovy, sport významně přispívá 

k sociální soudržnosti a k budování inkluzivních komunit.  

Na mezinárodní úrovni je také mocným nástrojem ke sbližování lidí a k rozvoji kontaktů mezi 

nimi. Spolupráce, partnerství a výměny na základní úrovni v rámci EU i mimo ni mohou přispět 

k rozvoji nových dovedností a mohou také pozitivně ovlivnit společenské změny. Sportovní 

organizace na všech úrovních jsou navíc ze své podstaty otevřeny mezinárodní spolupráci.  

Cílem této přípravné akce je přispět k rozvoji sportovních organizací podporou mobility 

ve vzdělávání jejich zaměstnanců. Výměny jednotlivců, nápadů a osvědčených postupů mohou 

být prospěšné pro jednotlivé občany, jejich organizace i sport jako celek. 

1. Cíle 

Obecným cílem této akce je poskytnout pracovníkům sportovních organizací (týmům 

okolo sportovců) příležitost zlepšit si kompetence a kvalifikaci díky pobytu v zahraničí 

(v EU i mimo ni) v rámci mobility ve vzdělávání, jenž jim umožní získat nové dovednosti. 

Na mobilitu ve vzdělávání by se mělo pohlížet jako na investici do lidského kapitálu a příspěvek 

k budování kapacit různých sportovních organizací.  

Příležitosti k mobilitě ve vzdělávání mohou být v této souvislosti poskytnuty: 

 trenérům a dalším pracovníkům sportovních organizací (včetně dobrovolníků) s vazbou 

na profesionální sport, 

 trenérům a dalším pracovníkům sportovních organizací (včetně dobrovolníků) s vazbou 
na sport na základní úrovni. 

 

Akce má mít dopad ve dvou hlavních oblastech: 

 zlepšování znalostí a know-how pracovníků ve sportu, 

 rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávací mobility ve sportu. 

 

Očekávané výsledky: 
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 programy pravidelných výměn pracovníků ve sportu, 

 zřízení evropských sítí trenérů a pracovníků ve sportu. 

 

Specifickým cílem této akce je podpořit mobilitu a výměny ve vzdělávání a zároveň 

i mezinárodní rozměr sportu.  

Mezinárodní rozměr sportu by měl být rozvíjen ve formě spolupráce mezi nejméně třemi 

subjekty sídlícími ve třech různých členských státech EU (žádající subjekt a k tomu dvě další 

organizace se sídlem v různých členských státech EU) a alespoň jedním subjektem sídlícím 

v jedné z těchto oblastí: západní Balkán, Východní partnerství, Asie, Latinská Amerika a Afrika.  

Žádající subjekt musí být usazen v jednom z členských států EU.   

Provádění akce bude tudíž rozčleněno na pět částí: 

Část 1: Spolupráce se západním Balkánem 

Část 2: Spolupráce se zeměmi Východního partnerství 

Část 3: Spolupráce s Asií 

Část 4: Spolupráce s Latinskou Amerikou 

Část 5: Spolupráce s Afrikou. 

 

2. Kritéria způsobilosti 

U všech částí musí žadatelé splňovat tyto podmínky, aby projekty, které předkládají, mohly být 

způsobilé: 

 Musí se jednat o veřejnou nebo soukromou organizaci s právní subjektivitou, která 

působí v oblasti sportu a fyzické aktivity a organizuje sportovní a fyzické aktivity.  

 Musí mít oficiální sídlo registrované v některém z členských států EU. 

 

3. Způsobilé činnosti 

Konkrétně se očekává, že žadatelé navrhnou akce na podporu mobility trenérů a dalších 

pracovníků sportovních organizací (včetně dobrovolníků), mimo jiné (seznam není 

vyčerpávající): 

 výměny trenérů, 

 pracovní umístění,  

 školení/studijní pobyty,  

 praktické stáže. 
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Způsobilé jsou pouze činnosti, jichž se účastní nejméně tři subjekty se sídlem ve třech 

různých členských státech EU (žádající subjekt a k tomu dvě další organizace se sídlem 

v různých členských státech EU) a alespoň jeden subjekt se sídlem v některé zemi 

západního Balkánu, Východního partnerství, Asie, Latinské Ameriky nebo Afriky.  

Upozorňujeme potenciální žadatele, že sportovci by se navrhovaných činností v oblasti 

výměny a mobility neměli účastnit.  

Období provádění 

 činnosti nesmí začít před 01.01.2021, 

 činnosti musí být ukončeny do 31.12.2022. 

 

Žádosti týkající se projektů, jejichž doba trvání nedosahuje doby stanovené v této výzvě pro 

předkládání návrhů nebo tuto dobu přesahuje, nebudou přijaty. 

Minimální doba trvání projektů je 6 měsíců. Maximální doba trvání projektů je 24 měsíců. 

 

4. Kritéria pro udělení 

Způsobilé žádosti budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

 Relevantnost projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů): U kritéria 1 bude použita 

minimální hranice 20 ze 40 bodů; žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, 

budou zamítnuty. 

V rámci kritéria 1 budou návrhy posuzovány na základě toho, do jaké míry: 

 přispívají k obecnému cíli akce uvedenému v oddíle 1, zejména pokud jde o navrhované 

možnosti mobility ve vzdělávání, a jsou v souladu s politikami EU v oblasti sportu, 

 přispívají k očekávaným výsledkům akce vymezeným v oddíle 1 (tj. program 

pravidelných výměn pro pracovníky ve sportu a zřízení evropských sítí trenérů 

a pracovníků ve sportu), 

 přispívají ke specifickému cíli vymezenému v oddíle 1 (podpora mezinárodního rozměru 

sportu), zejména pokud jde o vytvoření pevných vazeb mezi partnery z EU a ze zemí 

mimo EU v oblastech souvisejících s mobilitou pro účely vzdělávání. 

 

 Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů): U kritéria 2 bude použita minimální hranice 20 

ze 40 bodů; žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou zamítnuty. 

V rámci kritéria 2 budou návrhy posuzovány na základě kvality celkové podoby 

navrhovaných činností a metodiky jejich provádění. V úvahu budou vzaty následující 

aspekty: 

 počet účastníků, kteří se zapojí do projektových činností a pro něž budou přínosem, 
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 nákladová efektivita (nakolik je projekt nákladově efektivní a přiděluje jednotlivým 

činnostem odpovídající zdroje), 

 udržitelnost navrhovaných činností (do jaké míry budou činnosti probíhat i po skončení 

projektu), 

 soudržnost mezi cíli, metodikou, činnostmi a navrhovaným rozpočtem projektu, 

 kvalita a proveditelnost navrhované metodiky. 

 

 Řízení projektu (kritérium 3) (max. 20 bodů): U kritéria 3 bude použita minimální 

hranice 10 ze 20 bodů; žádosti, jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou 

zamítnuty. 

V rámci kritéria 3 budou návrhy posuzovány na základě míry, v níž žadatelé prokázali 

schopnost organizovat, koordinovat a provádět různé aspekty navrhovaných činností. 

V úvahu budou vzaty následující aspekty: 

 

 celková kvalita projektového týmu, 

 předpokládaná rizika a opatření k jejich zmírnění, 

 vhodnost a kvalita opatření zaměřených na sdílení výsledků projektu s externími 

organizacemi a veřejností. 

 

Způsobilým žádostem budou udělovány body (z celkového maximálního počtu 100 bodů) na 

základě výše uvedeného váhového rozdělení. Žádosti, jejichž skóre nedosáhne některé z těchto 

hranic v rámci výše uvedených kritérií, budou zamítnuty. 

U všech tří kritérií dohromady bude navíc použita minimální hranice 60 bodů. Žádosti, 

jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou také zamítnuty. 

 

5. Dostupný rozpočet 

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k předkládání 

návrhů se odhaduje na 1 400 000 EUR.  

Grant EU je omezen na maximální míru spolufinancování ve výši 80 % způsobilých nákladů.  

Předpokládá se, že bude financováno přibližně sedm projektů (v zásadě a podle kvality, a to 

alespoň jeden projekt na každou část). 

Maximální částka na jednotlivý grant bude 200 000 EUR. 

Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky. 

 

6. Uzávěrka pro předkládání návrhů 

Žádosti o grant musí být vypracovány v některém z úředních jazyků EU za použití 

elektronického formuláře, který najdete na stránkách výzvy k předkládání návrhů. 
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Řádně vyplněný formulář žádosti musí být zaslán před 11.06.2020, 12:00 (poledne) 

bruselského času. Žádosti zaslané na papíře nebo faxem, elektronickou poštou či jiným 

způsobem nebudou přijaty. 

7. Další informace 

Případné dotazy zasílejte na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

