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INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/S07/2020 

Udveksling og mobilitet inden for idræt 

Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre den forbedrende foranstaltning 

"Udveksling og mobilitet inden for sport" i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 

C(2020)1194 af 4. marts 2020 om vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram for 2019 for 

gennemførelsen af pilotprojekter og forbedrende foranstaltninger inden for uddannelse, idræt og 

kultur. 

Idrætsudøvelse skaber en stærk følelse af tilhørighed i samfundet blandt dets mest udsatte og 

tilskynder til aktivt medborgerskab. Idræt kan anvendes til at integrere den stigende 

migrantbefolkning, bekæmpe social udelukkelse, øge solidariteten mellem generationer og 

bidrage til ligestilling mellem mænd og kvinder i samfundet. Med andre ord spiller idrætten en 

betydelig rolle i bestræbelserne på at skabe social samhørighed og opbygge inkluderende 

sociale fællesskaber.  

På internationalt plan er idræt også et effektivt redskab til at bringe folk sammen og knytte 

forbindelser mennesker imellem. Samarbejde, partnerskaber og udvekslinger på 

græsrodsniveau — såvel inden for EU som med lande uden for EU — kan bidrage til 

udviklingen af nye færdigheder og kan også have en positiv indvirkning på samfundsmæssige 

forandringer. Endvidere er idrætsforeninger på alle niveauer af natur åbne for internationalt 

samarbejde.  

Denne forberedende foranstaltning skal bidrage til idrætsforeningernes videre udvikling ved at 

støtte læringsmobilitet blandt personalet. Udvekslinger af mennesker, idéer og god praksis kan 

være til gavn for enkeltpersoner, idrætsforeningerne og idræt generelt. 

1. Mål 

Det overordnede mål med denne foranstaltning er at give personalet i idrætsforeninger 

(dvs. udøvernes trænere/assistenter) mulighed for at forbedre deres kompetencer og 

kvalifikationer samt at opnå nye kvalifikationer gennem læringsmobilitet ved at tilbringe 

en periode i et andet land (både i og uden for EU). Læringsmobilitet bør ses som en 

investering i menneskelig kapital og et bidrag til kapacitetsopbygningen af forskellige 

idrætsforeninger.  

Der bør gives mulighed for læringsmobilitet inden for disse rammer til: 

 trænere og øvrigt personale i idrætsforeninger (deriblandt frivillige) - med forbindelse til 

professionel idræt 

 trænere og øvrigt personale i idrætsforeninger (deriblandt frivillige) - med forbindelse til 
breddeidræt. 

 

Foranstaltningen sigter på at få indvirkning to vigtige områder: 

 at forbedre viden og praktisk kunnen blandt idrætspersonale 
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 at udbygge det internationale samarbejde inden for læringsmobilitet på idrætsområdet. 

 

Der forventes bl.a. følgende resultater: 

 faste ordninger for udveksling af idrætspersonale 

 etablering af europæiske netværk af trænere og idrætspersonale. 

 

Det specifikke mål med denne foranstaltning er at støtte læringsmobilitet og udveksling 

og samtidig fremme idrættens internationale dimension.  

Idrættens internationale dimension bør udvikles i form af samarbejde mellem mindst tre 

idrætsforeninger, der er etableret i tre forskellige EU-medlemsstater (mao. skal den ansøgende 

forening være fra én medlemsstat, mens yderligere to deltagende foreninger skal være fra hver 

sin medlemsstat). Derudover skal der deltage mindst én forening, der er etableret i en af 

følgende regioner: Vestbalkan, Østpartnerskabet, Asien, Latinamerika og Afrika.  

Den ansøgende forening skal have hjemsted i én af EU's medlemsstater.   

Foranstaltningen vil derfor blive gennemført i fem forskellige dele: 

Del 1: Samarbejde med Vestbalkan 

Del 2: Samarbejde med Østpartnerskabet 

Del 3: Samarbejde med Asien 

Del 4: Samarbejde med Latinamerika 

Del 5: Samarbejde med Afrika. 

 

2. Kriterier for støtteberettigelse 

For at være støtteberettigede skal projekterne forelægges af en ansøger, som opfylder følgende 

kriterier: 

 være en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person, som er aktiv 

inden for idræt og fysisk aktivitet og tilrettelægger idrætsarrangementer og andre fysiske 

aktiviteter  

 have sit registrerede juridiske hjemsted i én af EU's medlemsstater. 

 

3. Støtteberettigede aktiviteter 

Navnlig forventes det, at ansøgerne foreslår foranstaltninger, der fremmer mobiliteten for 

trænere og øvrigt personale i idrætsorganisationer (deriblandt frivillige), eksempelvis gennem 

følgende aktiviteter (ikke-udtømmende liste): 
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 udveksling af trænere 

 ophold  

 uddannelses-/læringsforløb  

 skyggepraktik/følordninger. 

 

For at være støtteberettigede skal aktiviteterne have deltagelse af mindst tre foreninger, 

der er etableret i tre forskellige EU-medlemsstater (dvs. den ansøgende forening og 

yderligere to deltagende foreninger fra hver sin medlemsstat), og mindst én organisation, 

der er etableret i enten Vestbalkan, Østpartnerskabet, Latinamerika eller Asien.  

Potentielle ansøgere bør være opmærksomme på, at de foreslåede udvekslinger og 

mobilitetsaktiviteter ikke må have idrætsudøvere som deltagere.  

Gennemførelsesfrist 

 aktiviteterne må ikke påbegyndes før den 1. januar 2021 

 aktiviteterne skal afsluttes senest den 31. december 2022. 

 

Ansøgninger vedrørende projekter med en planlagt varighed, der er kortere eller længere, end 

hvad der er fastsat i denne indkaldelse af forslag, vil ikke blive taget i betragtning. 

Projekterne skal have en varighed på mindst 6 måneder. Projekterne skal have en varighed på 

højst 24 måneder. 

 

4. Kriterier for tildeling af støtte 

De støtteberettigede ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier: 

 Kriterium 1: projektets relevans (højst 40 point kan opnås): For kriterium 1 vil en 

ansøgning som minimum skulle opnå 20 ud af de 40 mulige point. Ansøgninger, 

der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til kriterium 1 vil forslagene blive vurderet ud fra i hvilket omfang: 

 de bidrager til at opnå foranstaltningens overordnede mål som beskrevet i afsnit 1, i 

særdeleshed med hensyn til de foreslåede muligheder for læringsmobilitet, og er i 

overensstemmelse med EU's politikker på idrætsområdet 

 de bidrager til at opnå foranstaltningens forventede resultater som defineret i afsnit 1 

(dvs. en fast ordning for udveksling af idrætspersonale og etablering af europæiske 

netværk af trænere og øvrigt idrætspersonale) 

 de bidrager til at opnå foranstaltningens specifikke mål som defineret i afsnit 1 (fremme 

af idrættens internationale dimension), i særdeleshed med hensyn til etableringen af 

stærke forbindelser mellem EU- og tredjelandspartnere på områder i forbindelse med 

mobilitet i uddannelsesøjemed. 
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 Kriterium 2: kvalitet (højst 40 point kan opnås): For kriterium 2 vil en ansøgning 

som minimum skulle opnå 20 ud af de 40 mulige point. Ansøgninger, der ikke 

opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til kriterium 2 vil forslagene blive vurderet ud fra kvaliteten af den overordnede 

udformning af de foreslåede aktiviteter samt metoden, der anvendes til at gennemføre 

dem. Der tages hensyn til følgende aspekter: 

 antallet af deltagere, der er direkte involveret i og nyder godt af projektets aktiviteter 

 omkostningseffektivitet (i hvilket omfang forslaget er omkostningseffektivt og fordeler en 

passende andel af midlerne til de enkelte aktiviteter) 

 bæredygtigheden af de foreslåede aktiviteter (i hvilket omfang aktiviteterne vil fortsætte 

efter projektets afslutning) 

 sammenhæng mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og det foreslåede budget 

 den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed. 

 

 Kriterium 3: forvaltning af projektet (højst 20 point kan opnås): For kriterium 3 vil 

en ansøgning som minimum skulle opnå 10 ud af de 20 mulige point. 

Ansøgninger, der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

I henhold til kriterium 3 vil forslag blive vurderet ud fra, i hvilket omfang ansøgerne kan 

dokumentere deres evne til at tilrettelægge, koordinere og gennemføre de forskellige 

aspekter af de foreslåede aktiviteter. Der tages hensyn til følgende aspekter: 

 

 projektteamets samlede kvalitet 

 de forventede risici og afhjælpende foranstaltninger hertil 

 formålstjenligheden og kvaliteten af metoder til deling af projektresultaterne med 

eksterne organisationer og den brede offentlighed. 

 

Ud fra et samlet antal point på 100 vil der blive tildelt point til støtteberettigede ansøgninger ud 

fra den vægtning, der er beskrevet ovenfor. Ansøgninger, der ikke opfylder alle de ovennævnte 

pointkrav pr. kriterium, vil blive afvist. 

For de tre kriterier til sammen vil en ansøgning desuden som minimum skulle opnå 

60 point. Ansøgninger, der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive afvist. 

 

5. Budgetramme 

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekter i forbindelse med 

denne indkaldelse af forslag, er på 1 400 000 EUR.  

EU-støtten er begrænset til en medfinansieringssats på højst 80 % af de samlede 

støtteberettigede omkostninger.  
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Det forventes, at omkring syv projekter vil blive finansieret (som udgangspunkt mindst ét projekt 

pr. del, alt afhængigt af kvaliteten). 

Hvert støttebeløb vil være på højst 200 000 EUR. 

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler. 

 

6. Ansøgningsfrist 

Ansøgningerne om støtte skal være skrevet på ét af EU's officielle sprog ved brug af det 

elektroniske ansøgningsskema, som kan findes på websiden for indkaldelsen af forslag. 

Det udfyldte ansøgningsskema skal være indsendt inden den 11. juni 2020 kl. 12.00 belgisk tid. 

Ansøgninger, der indsendes på papir, fax, e-mail eller på anden måde, vil ikke blive taget i 

betragtning. 

7. Yderligere oplysninger 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:  EAC-

SPORT@EC.EUROPA.EU  
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