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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG − EAC/S07/2020 

Utbyten och rörlighet inom idrott 

Syftet med denna inbjudan är att genomföra den förberedande åtgärden ”Utbyten och rörlighet 

inom idrott” i enlighet med kommissionens beslut C(2020) 1194 av den 4 mars 2020 om 

antagande av 2019 års arbetsprogram för genomförandet av pilotprojekt och förberedande 

åtgärder på områdena utbildning, idrott och kultur. 

Idrott skapar en stark känsla av delaktighet i samhället bland de mest utsatta samtidigt som den 

uppmuntrar till ett aktivt medborgarskap. Idrott kan användas som en hjälp vid integrering av 

den växande andelen migranter, för att bekämpa socialt utanförskap, öka solidariteten mellan 

generationerna samt bidra till ökad jämställdhet i samhället. Idrott har med andra ord en 

betydande inverkan när det gäller att bidra till den sociala sammanhållningen och skapa 

inkluderande samhällen.  

På det internationella planet ger idrott också människor goda möjligheter att träffas och knyta 

personliga kontakter. Samarbete, partnerskap och utbyten på gräsrotsnivå i och utanför EU kan 

bidra till att nya färdigheter utvecklas, och kan även ha en positiv inverkan på 

samhällsutvecklingen. Därtill kommer att idrottsorganisationer till sin natur är öppna för 

internationellt samarbete på alla nivåer.  

Denna förberedande åtgärd syftar till att bidra till idrottsorganisationernas utveckling genom att 

stödja rörlighet i utbildningssyfte för deras anställda. Utbyten av personer, idéer och god praxis 

kan vara till nytta för såväl de enskilda individerna och organisationerna som idrotten som 

helhet. 

1. Mål 

Det allmänna målet med denna åtgärd är att ge personal från idrottsorganisationer 

(personer som arbetar med idrottsutövare) möjlighet att förbättra sin kompetens och sina 

kvalifikationer samt att skaffa sig nya färdigheter genom att tillbringa tid utomlands (i och 

utanför EU). Rörlighet i utbildningssyfte bör ses som en investering i humankapital och ett 

bidrag till olika idrottsorganisationers kapacitetsuppbyggnad.  

Möjligheter till rörlighet i utbildningssyfte kommer i detta sammanhang att omfatta: 

 Tränare och annan personal från idrottsorganisationer (inklusive volontärer) inom 

professionell idrott. 

 Tränare och annan personal från idrottsorganisationer (inklusive volontärer) – inom 
ideell idrott. 

 

Syftet med åtgärden är att nå resultat på två viktiga områden: 

 Att förbättra idrottspersonalens kunskaper och färdigheter. 

 Att utveckla det internationella samarbetet när det gäller rörlighet i utbildningssyfte inom 

idrotten. 
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Förväntade resultat: 

 Regelbundna utbytesprogram för idrottspersonal. 

 Upprättande av europeiska nätverk för tränare och idrottspersonal 

 

Det särskilda målet med denna åtgärd är att stödja rörlighet i utbildningssyfte och 

utbyten samtidigt som idrottens internationella dimension främjas.  

Idrottens internationella dimension ska utvecklas genom samarbete mellan minst tre 

organisationer som är etablerade i tre olika EU-länder (den ansökande organisationen och två 

andra organisationer som är etablerade i olika EU-länder) och minst en organisation som är 

etablerad i en av följande regioner: Västra Balkan, det östliga partnerskapet, Asien, 

Latinamerika och Afrika.  

Den sökande organisationen måste vara baserad i ett EU-land.   

Åtgärden ska således genomföras genom fem olika delar: 

Del 1: Samarbete med västra Balkan 

Del 2: Samarbete med det östliga partnerskapet 

Del 3: Samarbete med Asien 

Del 4: Samarbete med Latinamerika 

Del 5: Samarbete med Afrika 

 

2. Vem kan söka? 

Projektfinansiering kan endast beviljas sökande som uppfyller följande kriterier: 

 Sökanden måste vara en offentlig eller privat organisation med rättskapacitet som är 

aktiv inom området idrott och fysisk aktivitet och anordnar idrottsverksamhet och fysiska 

aktiviteter.  

 Sökanden måste ha sitt säte i ett EU-land. 

 

3. Verksamhet som kan få stöd 

Sökande förväntas särskilt föreslå åtgärder som främjar rörlighet för tränare och annan personal 

från idrottsorganisationer (inklusive volontärer), till exempel genom följande typer av verksamhet 

(icke uttömmande förteckning): 

 Tränarutbyten 

 Perioder av arbete/praktik  
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 Perioder av utbildning/studier  

 Jobbskuggning 

 

Endast verksamhet som omfattar deltagare från minst tre organisationer som är 

etablerade i tre olika EU-länder (den ansökande organisationen och dessutom två andra 

organisationer som är etablerade i olika EU-länder) och minst en organisation som är 

etablerad i västra Balkan, det östliga partnerskapet, Asien, Latinamerika eller Afrika kan 

beaktas.  

Potentiella sökande bör observera att deltagarna i den föreslagna verksamheten för 

utbyte och rörlighet inte bör omfatta idrottare.  

Genomförandeperiod: 

 Verksamheten får inte börja före den 1 januari 2021. 

 Verksamheten ska vara avslutad före den 31 december 2022. 

 

Ansökningar för projekt som planerats för en kortare eller längre period än den som anges i 

denna inbjudan att lämna förslag kommer inte att godtas. 

Projekten måste pågå i minst 6 månader. Projekten får pågå i högst 24 månader. 

 

4. Tilldelningskriterier 

Giltiga ansökningar kommer att bedömas enligt följande kriterier: 

 Projektets relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng): Det krävs minst 20 av 40 poäng 

för kriterium 1. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer att avslås. 

Enligt kriterium 1 kommer förslagen att bedömas utifrån i vilken utsträckning 

 de bidrar till de allmänna mål för åtgärden som anges i avsnitt 1, särskilt när det gäller 

de föreslagna möjligheterna till rörlighet i utbildningssyfte, och är i linje med EU:s politik 

inom idrottsområdet, 

 de bidrar till de förväntade resultat från åtgärden som anges i avsnitt 1 (dvs. 

regelbundna utbytesprogram för idrottspersonal och upprättande av europeiska nätverk 

för tränare och idrottspersonal), och 

 de bidrar till det särskilda mål som anges i avsnitt 1 (främjande av idrottens 

internationella dimension), särskilt när det gäller att upprätta ett nära samarbete mellan 

partner i och utanför EU inom områden med koppling till rörlighet i utbildningssyfte. 

 

 Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng): Det krävs minst 20 av 40 poäng för 

kriterium 2. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer att avslås. 
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Enligt kriterium 2 kommer förslagen att bedömas utifrån kvaliteten på den övergripande 

utformningen av den föreslagna verksamheten och den metod som används för att 

genomföra den. Följande aspekter kommer att beaktas: 

 Antalet deltagare som medverkar och drar nytta av projektverksamheten. 

 Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om lämpliga resurser tilldelas 

varje verksamhet). 

 Hållbarhet (i vilken utsträckning verksamheten kommer att fortsätta även efter projektets 

slut). 

 Överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, metod, verksamhet och budget. 

 Kvalitet och genomförbarhet med den metod som föreslås. 

 

 Förvaltning (kriterium 3) (högst 20 poäng): Det krävs minst 10 av 20 poäng för 

kriterium 3. Ansökningar som inte uppfyller detta krav kommer att avslås. 

Inom ramen för kriterium 3 kommer förslagen kommer att bedömas utifrån i vilken 

utsträckning de sökande kan visa att de har förmågan att organisera, samordna och 

genomföra de olika aspekterna av den föreslagna verksamheten. Följande aspekter 

kommer att beaktas: 

 

 Projektledningens kvalitet överlag. 

 Eventuella risker och åtgärder för att avhjälpa dem. 

 Åtgärdernas kvalitet samt hur ändamålsenliga de är för att sprida projektresultaten till 

andra organisationer och till allmänheten. 

 

Ansökningarna kommer att få poäng (maximalt 100 poäng) utifrån ovanstående viktning. 

Ansökningar som inte uppfyller minimikravet för något av kriterierna kommer att avslås. 

Dessutom krävs minst 60 poäng sammanlagt för alla tre kriterierna. Ansökningar som inte 

uppfyller detta krav kommer också att avslås. 

 

5. Budget 

Den totala budgeten för medfinansiering av projekt inom ramen för denna inbjudan att lämna 

förslag beräknas till 1 400 000 euro.  

EU-bidraget är begränsat till medfinansiering på högst 80 % av de stödberättigande 

kostnaderna.  

Cirka sju projekt förväntas beviljas finansiering (i princip och beroende på kvalitet, minst ett per 

del). 

Det högsta beloppet för varje individuellt bidrag är 240 000 euro. 

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel. 
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6. Sista ansökningsdag 

Den särskilda elektroniska ansökningsblanketten ska fyllas i på ett av de officiella EU-språken. 

Blanketten finns på webbplatsen för inbjudan att lämna förslag. 

Ansökan ska skickas in senast den 11 juni 2020, före klockan 12.00 svensk tid. Ansökningar 

som skickas in på papper, per e-post eller fax kommer inte att godtas. 

7. Kompletterande information 

Om du har frågor kan du kontakta  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

