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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/S07/2020 

Izmenjava in mobilnost v športu 

Ta razpis za zbiranje predlogov bo omogočil izvajanje pripravljalnega ukrepa „Izmenjava in 

mobilnost v športu“ v skladu s Sklepom Komisije C(2020) 1194 z dne 4. marca 2020 o sprejetju 

letnega programa dela 2019 za izvedbo pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov na področju 

izobraževanja, športa in kulture. 

Šport ustvarja močan občutek pripadnosti družbi med njenimi najranljivejšimi člani in spodbuja 

aktivno državljanstvo. Pomaga lahko vključevati naraščajočo populacijo migrantov, preprečevati 

socialno izključenost, krepiti medgeneracijsko solidarnost in prispevati k večji enakosti spolov v 

družbi. Z drugimi besedami, šport pomembno prispeva k socialni koheziji in graditvi vključujočih 

skupnosti.  

Na mednarodni ravni je šport tudi učinkovito orodje za zbliževanje ljudi in razvoj medosebnih 

stikov. Sodelovanje, partnerstva in izmenjave na lokalni ravni znotraj EU in zunaj nje lahko 

prispevajo k razvoju novih spretnosti, hkrati pa lahko pozitivno vplivajo na družbene 

spremembe. Poleg tega so športne organizacije na vseh ravneh že po naravi odprte za 

mednarodno sodelovanje.  

Namen tega pripravljalnega ukrepa je prispevati k razvoju športnih organizacij s podpiranjem 

učne mobilnosti njihovega osebja. Izmenjava ljudi, idej in dobrih praks lahko koristi 

posameznikom, njihovim organizacijam in športu kot celoti. 

1. Cilji 

Splošni cilj tega ukrepa je osebju športnih organizacij (spremstvu športnikov) omogočiti, 

da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne mobilnosti 

izboljša svoje kompetence in kvalifikacije ter pridobi nove spretnosti. Učno mobilnost je 

treba razumeti kot naložbo v človeški kapital in prispevek h krepitvi zmogljivosti različnih 

športnih organizacij.  

Priložnosti za učno mobilnost v tem okviru so namenjene: 

 trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju 

profesionalnega športa, 

 trenerjem in drugemu „osebju“ športnih organizacij (vključno s prostovoljci) – na področju 
množičnega športa. 

 

Namen ukrepa je učinkovati na dveh glavnih področjih: 

 izboljšati znanje in usposobljenost športnega osebja, 

 razviti mednarodno sodelovanje na področju učne mobilnosti v športu. 

 

Pričakovani rezultati vključujejo: 
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 sisteme rednih izmenjav za športno osebje, 

 vzpostavitev evropskih mrež trenerjev in športnega osebja. 

 

Specifični cilj tega ukrepa je podpreti učno mobilnost in izmenjave ter spodbujati 

mednarodno razsežnost športa.  

Mednarodno razsežnost športa je treba razviti v obliki sodelovanja med vsaj 3 organizacijami 

s sedežem v 3 različnih državah članicah EU (organizacija prijaviteljica in še 2 drugi organizaciji 

s sedežem v različnih državah članicah EU) in vsaj eno organizacijo s sedežem v eni od 

naslednjih regij: Zahodni Balkan, vzhodno partnerstvo, Azija, Latinska Amerika in Afrika.  

Organizacija prijaviteljica mora imeti sedež v eni od držav članic EU.   

Ukrep se bo zato izvajal s 5 različnimi sklopi: 

Sklop 1: sodelovanje z Zahodnim Balkanom 

Sklop 2: sodelovanje z vzhodnim partnerstvom 

Sklop 3: sodelovanje z Azijo 

Sklop 4: sodelovanje z Latinsko Ameriko 

Sklop 5: sodelovanje z Afriko 

 

2. Merila za upravičenost 

Pri vseh sklopih so upravičeni projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila: 

 so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so dejavne na področju športa 

in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti,  

 imajo sedež v eni od držav članic EU. 

 

3. Upravičene dejavnosti 

Od prijaviteljev se pričakuje, da predlagajo ukrepe za spodbujanje mobilnosti trenerjev in 

drugega osebja športnih organizacij (vključno s prostovoljci), na primer z naslednjimi 

dejavnostmi (seznam ni izčrpen): 

 izmenjave trenerjev, 

 delovne prakse,  

 obdobja usposabljanja/študija,  

 sledenje na delovnem mestu. 

 

Upravičene so samo dejavnosti, ki vključujejo udeležence vsaj 3 organizacij s sedežem v 

3 različnih državah članicah EU (organizacija prijaviteljica in še 2 drugi organizaciji s 
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sedežem v različnih državah članicah EU) in vsaj ene organizacije s sedežem na 

Zahodnem Balkanu, v državah vzhodnega partnerstva, Aziji, Latinski Ameriki ali Afriki.  

Morebitne prijavitelje opozarjamo, da v predlaganih dejavnostih izmenjave in mobilnosti 

kot udeleženci ne smejo sodelovati športniki.  

Obdobje izvajanja 

 dejavnosti se ne smejo začeti pred 1. januarjem 2021, 

 dejavnosti se morajo zaključiti do 31. decembra 2022. 

 

Vloge za projekte, katerih predvideno trajanje je krajše ali daljše od obdobja, navedenega v tem 

razpisu za zbiranje predlogov, ne bodo sprejete. 

Projekti trajajo najmanj 6 mesecev in največ 24 mesecev. 

 

4. Merila za dodelitev 

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

 Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk): pri merilu 1 se bo uporabljal 

minimalni prag 20 točk od 40; vloge, ki ne bodo dosegle tega praga, bodo 

zavrnjene. 

Pri merilu 1 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri: 

 prispevajo k splošnemu cilju ukrepa iz točke 1, zlasti kar zadeva predlagane priložnosti 

za učno mobilnost, in so v skladu s politikami EU na področju športa, 

 prispevajo k pričakovanim rezultatom ukrepa iz točke 1 (tj. sistem rednih izmenjav za 

športno osebje ter vzpostavitev evropskih mrež trenerjev in športnega osebja), 

 prispevajo k specifičnemu cilju iz točke 1 (spodbujanje mednarodne razsežnosti športa), 

zlasti kar zadeva vzpostavitev tesnih vezi med partnerji iz EU in iz držav zunaj EU na 

področjih, povezanih z mobilnostjo za učne namene. 

 

 Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk): pri merilu 2 se bo uporabljal minimalni prag 

20 točk od 40; vloge, ki ne bodo dosegle tega praga, bodo zavrnjene. 

Pri merilu 2 bodo predlogi ocenjeni glede na kakovost celotne zasnove predlaganih 

dejavnosti in metodologijo za njihovo izvedbo. Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 število udeležencev, ki sodelujejo v dejavnostih projekta in imajo od njih koristi, 

 stroškovna učinkovitost (v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje 

ustrezna sredstva posameznim dejavnostim), 

 trajnost predlaganih dejavnosti (v kolikšni meri se bodo dejavnosti izvajale tudi po koncu 

projekta), 
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 skladnost med cilji projekta, metodologijo, dejavnostmi in predlaganim proračunom, 

 kakovost in izvedljivost predlagane metodologije. 

 

 Upravljanje projekta (merilo 3) (največ 20 točk): pri merilu 3 se bo uporabljal 

minimalni prag 10 točk od 20; vloge, ki ne bodo dosegle tega praga, bodo 

zavrnjene. 

Pri merilu 3 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri prijavitelj dokazuje 

sposobnost organiziranja, usklajevanja in izvajanja različnih vidikov predlaganih 

dejavnosti. Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 

 splošna kakovost projektne skupine, 

 predvidena tveganja ter blažilni ukrepi zanje, 

 ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih izmenjavi rezultatov projekta z zunanjimi 

organizacijami in splošno javnostjo. 

 

Upravičene vloge bodo točkovane z največ 100 točkami na podlagi navedenega uteževanja. 

Vloge, ki ne bodo dosegle katerega koli od navedenih minimalnih pragov za posamezna merila, 

bodo zavrnjene. 

Poleg tega se bo za vsa tri merila skupaj uporabljal minimalni prag 60 točk. Vloge, ki ne 

bodo dosegle tega minimalnega praga, bodo prav tako zavrnjene. 

 

5. Razpoložljiva proračunska sredstva 

Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov na podlagi tega razpisa za 

zbiranje predlogov, so ocenjena na 1 400 000 EUR.  

Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % 

upravičenih stroškov.  

Predvideno je financiranje približno 7 projektov (načeloma in glede na kakovost vsaj enega na 

sklop). 

Najvišji znesek posameznih nepovratnih sredstev je 200 000 EUR. 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

6. Rok za oddajo vlog 

Vloge za nepovratna sredstva morajo biti napisane v enem od uradnih jezikov EU na 

elektronskem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani razpisa. 
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Ustrezno izpolnjen obrazec je treba oddati do 11/06/2020 do 12.00 (opoldne) po bruseljskem 

času. Vloge, poslane na papirju ali po faksu ali elektronski pošti ali na drug način, ne bodo 

sprejete. 

7. Dodatne informacije 

Morebitna vprašanja naslovite na:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU.  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

