VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/S15/2018
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(2018) 1602/1 ze dne 21. března 2018 o přijetí ročního
pracovního programu na rok 2018 pro provádění pilotních projektů a přípravných akcí v oblasti
vzdělávání, sportu a kultury.
Sport je mocný nástroj ke sbližování lidí na mezinárodní, vnitrostátní, regionální a místní úrovni
a pomáhá rozvíjet mezilidské kontakty. Spolupráce, partnerství a výměny (na základní úrovni
v rámci EU i se třetími zeměmi) mohou přispívat k rozvoji nových dovedností a pozitivně
ovlivňovat společenské změny. Sportovní organizace na všech úrovních jsou navíc ze své
podstaty otevřeny mezinárodní spolupráci.
Sport pomáhá zranitelným členům společnosti k silnějšímu pocitu přináležitosti a podněcuje
aktivní občanství. Může být užitečný při začleňování rostoucí populace migrantů, v boji proti
sociálnímu vyloučení, posilování solidarity mezi generacemi a podpoře rovnosti žen a mužů
ve společnosti. Jinými slovy, sport tvoří nedílnou součást vytváření sociální soudržnosti
a inkluzivních lidských společenství.
Cílem této přípravné akce je přispět k úsilí sportovních organizací podporou mobility
ve vzdělávání jejich zaměstnanců. Výměny jednotlivců, nápadů a osvědčených postupů mohou
být prospěšné pro občany, organizace i sport jako celek.
V této souvislosti by měla být mobilita ve vzdělávání chápána jako situace, kdy se jednotlivci
stěhují ze země svého pobytu do jiné země za účelem vzdělávání nebo jiného způsobu učení,
včetně účasti na stážích, neformálním vzdělávání, výuce a nadnárodních činnostech v zájmu
profesního rozvoje. Cílem těchto akcí je umožnit lidem získat nové dovednosti, které posílí jejich
budoucí vyhlídky na získání zaměstnání a také jejich osobní rozvoj.
Pracovníci v oblasti sportu, jako jsou trenéři, manažeři nebo instruktoři, hrají ve sportu klíčovou
úlohu: vedou a směřují své svěřence, čímž ovlivňují jejich vědomosti, dovednosti, zdraví, životní
podmínky a hodnoty. Mají jedinečnou pozici, která jim umožňuje zlepšovat začlenění všech
sociálních skupin do společnosti, chránit jejich integritu, prosazovat dodržování společných
hodnot a podporovat jejich fyzickou aktivitu.
Právním základem pro tuto výzvu k předkládání návrhů je přípravná akce ve smyslu čl. 54
odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne
25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se
zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1).
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1. Cíle – téma (témata) – priority – výsledky
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 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:



program pravidelných výměn pracovníků ve sportu,
zřízení evropských sítí trenérů a pracovníků ve sportu.

Specifickým cílem této akce je podpořit mobilitu ve vzdělávání a výměny a zároveň i
mezinárodní rozměr sportu. Posledně uvedený aspekt by měl být rozvíjen ve formě
spolupráce mezi nejméně třemi subjekty ze tří různých členských států EU (žádající subjekt
a dvě další organizace se sídlem v různých členských státech EU) a alespoň jedním subjektem
sídlícím ve třetí zemi v jedné z těchto oblastí: západní Balkán, Východní partnerství, Latinská
Amerika a Asie.
Vzhledem k tomu bude provádění akce rozčleněno na čtyři části:
Část 1: Spolupráce se západním Balkánem
Část 2: Spolupráce se zeměmi Východního partnerství
Část 3: Spolupráce s Latinskou Amerikou
Část 4: Spolupráce s Asií
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2. Kritéria způsobilosti
Způsobilé jsou pouze žádosti, které předloží právnické osoby usazené v jednom z členských
států EU.
Informace pro britské žadatele: Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po
celou dobu trvání grantu. Jestliže Spojené království během grantového období vystoupí z EU,
aniž by s ní uzavřelo dohodu, na základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí,
přestanou se vám finanční prostředky z EU vyplácet (budete se přitom, pokud to bude možné,
na projektu i nadále podílet) nebo budete muset na základě článku II.17.2 grantové dohody
projekt opustit.
Aby byly projekty způsobilé, musí je předložit žadatelé, kteří splňují tyto podmínky:



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 v některém z 28 členských států EU.

Příklady (seznam není vyčerpávající):








neziskové organizace (soukromé nebo veřejné),
veřejné orgány (celostátní, regionální nebo místní),
mezinárodní organizace,
sportovní kluby,
univerzity,
vzdělávací instituce,
podniky.

Fyzické osoby nejsou k žádosti o grant na základě této výzvy způsobilé.
Pro hodnocení způsobilosti je žadatel povinen předložit tyto doklady:




soukromé subjekty: výpis z obchodního či živnostenského rejstříku nebo rejstříku
spolků, kopii stanov spolku, osvědčení o registraci plátce DPH (pokud je v některých
zemích číslo v obchodním rejstříku shodné s daňovým identifikačním číslem, požaduje
se pouze jeden z těchto dokumentů),
veřejné subjekty: kopie usnesení, rozhodnutí nebo jiného úředního dokumentu, kterým
se zakládá nebo zřizuje veřejnoprávní subjekt.

Žádající subjekt musí u všech částí prokázat navázanou spolupráci či kontakty se
subjekty usazenými v nejméně dvou dalších členských státech EU a alespoň jedné zemi
příslušného regionu. Dotčené subjekty by měly být uvedeny ve formuláři žádosti.
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3. Způsobilé činnosti
Způsobilé jsou pouze činnosti sledující jeden nebo více cílů uvedených v oddíle 1.
Konkrétně se očekává, že žadatelé navrhnou akce na podporu mobility trenérů a dalších
pracovníků sportovních organizací (včetně dobrovolníků), mimo jiné (seznam není
vyčerpávající):





výměny,
pracovní umístění,
školení/studijní pobyty,
praktické stáže.

Způsobilé jsou pouze činnosti, jichž se účastní nejméně tři subjekty se sídlem ve třech
různých členských státech EU (žádající subjekt a dvě další organizace se sídlem
v různých členských státech EU) a alespoň jedna organizace se sídlem ve třetí zemi
(západního Balkánu, Východního partnerství, Latinské Ameriky nebo Asie).
Upozorňujeme potenciální žadatele, že sportovci by se navrhovaných činností v oblasti
výměny a mobility neměli účastnit1.

4. Období provádění



Činnosti nesmí být zahájeny dříve než 1. ledna 2019 ani později než 31. března 2019
a musí být dokončeny do 31. prosince 2020.

Minimální doba trvání projektů je 6 měsíců.
Žádosti týkající se projektů, jejichž doba trvání nedosahuje doby stanovené v této výzvě pro
předkládání návrhů nebo tuto dobu přesahuje, nebudou přijaty.

5. Kritéria pro udělení
Způsobilé žádosti/projekty budou hodnoceny na základě těchto kritérií:


Relevantnost projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů): U kritéria 1 bude použita
minimální hranice 24 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 možnosti
mobility ve vzdělávání, a jsou v souladu s politikami EU v oblasti sportu,

1

S účastí sportovců se počítá ve druhé fázi projektu v rámci výzvy k předkládání návrhů, která bude
vyhlášena v roce 2019.
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přispívají k očekávaným výsledkům akce definovaným 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 EU a partnery ze zemí
mimo EU v oblastech souvisejících s mobilitou za účelem vzdělávání.

 Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů): U kritéria 2 bude použita minimální hranice 24
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,
nákladová efektivita (nakolik je projekt nákladově efektivní a jak 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 12 z 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.

Na základě výše uvedených kritérií budou způsobilým žádostem udělovány body (maximálně
lze udělit 100 bodů). 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 70 bodů. Žádosti,
jejichž skóre této hranice nedosáhne, budou také zamítnuty.

6. Dostupný rozpočet
5

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování projektů se odhaduje na 1 200 000 EUR.
Grant EU je omezen na maximální míru spolufinancování ve výši 80 % způsobilých nákladů.
Prostředky pro následující roky budou potvrzeny později.
Předpokládá se, že bude financováno přibližně pět projektů (nejméně jeden na každou část).
Maximální částka na jednotlivý grant bude 240 000 EUR.
Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky.

7. 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.
Řádně vyplněný formulář žádosti musí být zaslán před 26. 7. 2018 (12:00 bruselského času).
Nabídky zaslané na papíře, faxem, elektronickou poštou, na USB nebo jakýmkoli jiným způsobem
nebudou přijaty.

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