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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – EAC/S15/2018 

Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων αποσκοπεί στην υλοποίηση της 

προπαρασκευαστικής ενέργειας με τίτλο «Ανταλλαγές και κινητικότητα στον αθλητισμό», 

σύμφωνα με την απόφαση C(2018)1602/1 της Επιτροπής, της 21ης Μαρτίου 2018, σχετικά με 

την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του 2018 για την εφαρμογή δοκιμαστικών 

σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών στον τομέα της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και 

του πολιτισμού. 

Ο αθλητισμός αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία επαφών μεταξύ των ανθρώπων, 

καθώς τους προσεγγίζει σε διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και καλλιεργεί τη 

μεταξύ τους επικοινωνία. Η συνεργασία, οι συμπράξεις και οι ανταλλαγές σε επίπεδο βάσης, 

τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και με τρίτες χώρες, μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη 

νέων δεξιοτήτων και να έχουν θετική επίδραση στις κοινωνικές αλλαγές. Επιπλέον, οι αθλητικές 

οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα είναι από τη φύση τους ανοικτές στη διεθνή συνεργασία.  

Ο αθλητισμός ενισχύει το αίσθημα του ανήκειν στην κοινωνία μεταξύ των ευάλωτων μελών της 

και ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Μπορεί να αξιοποιηθεί για τη 

διευκόλυνση της ενσωμάτωσης του αυξανόμενου πληθυσμού μεταναστών, την καταπολέμηση 

του κοινωνικού αποκλεισμού, την αύξηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, καθώς και για τη 

συνεισφορά στον στόχο της ισότητας των φύλων στην κοινωνία. Με άλλα λόγια, ο αθλητισμός 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δημιουργίας κοινωνικής συνοχής και κοινοτήτων χωρίς 

αποκλεισμούς.  

Σκοπός της παρούσας προπαρασκευαστικής ενέργειας είναι να συνδράμει τις προσπάθειες των 

αθλητικών οργανώσεων υποστηρίζοντας τη μαθησιακή κινητικότητα του προσωπικού τους. Οι 

ανταλλαγές ανθρώπων, ιδεών και ορθών πρακτικών μπορούν να είναι επωφελείς τόσο για τα 

άτομα και τις οργανώσεις στις οποίες ανήκουν όσο και για τον αθλητισμό συνολικά. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η μαθησιακή κινητικότητα θα πρέπει να θεωρείται ως δραστηριότητα που 

λαμβάνει χώρα όταν ένα άτομο μεταβαίνει σε κράτος διαφορετικό από το κράτος διαμονής του 

προκειμένου να παρακολουθήσει κύκλους κατάρτισης ή άλλες μορφές μάθησης, 

συμπεριλαμβανομένης της πρακτικής άσκησης, της μη τυπικής μάθησης, της διδασκαλίας, και 

της συμμετοχής σε διακρατικές δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Στόχος των εν 

λόγω εμπειριών είναι να παρασχεθεί στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να αποκτήσουν νέες 

δεξιότητες, οι οποίες θα ενισχύσουν τη μελλοντική απασχολησιμότητα, καθώς και την 

προσωπική τους ανάπτυξη.  

Το αθλητικό προσωπικό, όπως προπονητές, μάνατζερ ή εκπαιδευτές, διαδραματίζουν καίριο 

ρόλο στον αθλητισμό: καθοδηγώντας και κατευθύνοντας τους συμμετέχοντες, ασκούν επιρροή 

στις γνώσεις τους, στις δεξιότητες, στην υγεία και την ευημερία τους, καθώς και στις αξίες τους. 

Βρίσκονται στην πλέον κατάλληλη θέση για να συμβάλουν στην κοινωνική συνοχή και την 
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προστασία της ακεραιότητας, να εμφυσήσουν τον σεβασμό για τις κοινές αξίες και να 

προωθήσουν τη σωματική άσκηση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες.  

Η νομική βάση της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων είναι η εξής: 

προπαρασκευαστική ενέργεια κατά την έννοια του άρθρου 54 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον 

γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) 

αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1). 

 

1. Στόχοι – Θέμα(-τα) – Προτεραιότητες – Αποτελέσματα 

Ο γενικός στόχος της παρούσας ενέργειας είναι η παροχή της δυνατότητας στο 

προσωπικό των αθλητικών οργανώσεων (περιβάλλον των αθλητών) να βελτιώσει τις 

ικανότητες και τα προσόντα του και να αποκτήσει νέες δεξιότητες μέσω της μαθησιακής 

κινητικότητας, με την παραμονή επί ένα χρονικό διάστημα στο εξωτερικό (εντός και εκτός 

της ΕΕ). Η μαθησιακή κινητικότητα θα πρέπει να νοείται ως επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο 

και ως συνεισφορά στην ανάπτυξη ικανοτήτων διαφόρων αθλητικών οργανώσεων.  

Οι ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσαν να απευθύνονται στα 

εξής άτομα: 

 προπονητικό και άλλο «προσωπικό» αθλητικών οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένων 

των εθελοντών) στον τομέα του επαγγελματικού αθλητισμού· 

 προπονητικό και άλλο «προσωπικό» αθλητικών οργανώσεων (συμπεριλαμβανομένων 
των εθελοντών) στον τομέα του μαζικού αθλητισμού. 

 

Η ενέργεια επιδιώκει να έχει αντίκτυπο σε δύο σημαντικούς τομείς: 

 βελτίωση των γνώσεων και της τεχνογνωσίας του αθλητικού προσωπικού· 

 ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της μαθησιακής κινητικότητας στον 

αθλητισμό. 

 

Στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα εξής: 

 σύστημα τακτικής ανταλλαγής για το αθλητικό προσωπικό· 

 δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων προπονητών και αθλητικού προσωπικού. 

 

Ο ειδικός στόχος της παρούσας ενέργειας είναι η υποστήριξη της μαθησιακής 

κινητικότητας και των ανταλλαγών, με την παράλληλη προώθηση της διεθνούς 

διάστασης του αθλητισμού. Η δεύτερη πτυχή θα πρέπει να αναπτυχθεί με τη μορφή 

συνεργασίας μεταξύ τουλάχιστον 3 οργανισμών εγκατεστημένων σε 3 διαφορετικά κράτη μέλη 

της ΕΕ (ο αιτών οργανισμός και ακόμη 2 οργανισμοί εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη 
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της ΕΕ) και τουλάχιστον ενός οργανισμού εγκατεστημένου σε τρίτη χώρα που βρίσκεται σε μία 

από τις ακόλουθες περιοχές: Δυτικά Βαλκάνια, Ανατολική Εταιρική Σχέση, Λατινική Αμερική και 

Ασία.  

Κατά συνέπεια, η ενέργεια θα υλοποιηθεί σε 4 διαφορετικά σκέλη: 

Σκέλος 1: Συνεργασία με χώρες των Δυτικών Βαλκανίων 

Σκέλος 2: Συνεργασία με χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 

Σκέλος 3: Συνεργασία με χώρες της Λατινικής Αμερικής 

Σκέλος 4: Συνεργασία με χώρες της Ασίας 

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται από νομικές οντότητες εγκατεστημένες στα κράτη μέλη της 

ΕΕ είναι επιλέξιμες. 

Για τους Βρετανούς αιτούντες: Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να 

πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από 

την ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ 

που να διασφαλίζει, συγκεκριμένα, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, 

θα σταματήσετε να λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του 

δυνατού, να συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το έργο βάσει του 

άρθρου ΙΙ.17.2 της συμφωνίας επιχορήγησης. 

Για να είναι επιλέξιμα, τα έργα πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που πληρούν τα ακόλουθα 

κριτήρια: 

 να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα, οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης και 

διοργανώνουν δραστηριότητες αθλητισμού και σωματικής άσκησης·  

 να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.  

 

Παραδείγματα (ενδεικτικός κατάλογος): 

 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί (ιδιωτικοί ή δημόσιοι)· 

 δημόσιες αρχές (εθνικές, περιφερειακές, τοπικές)· 

 διεθνείς οργανισμοί· 

 αθλητικοί σύλλογοι· 

 πανεπιστήμια· 

 εκπαιδευτικά ιδρύματα· 

 επιχειρήσεις. 
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Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της 

παρούσας πρόσκλησης. 

Για την αξιολόγηση της επιλεξιμότητας των αιτούντων, ζητούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 Ιδιωτικός φορέας: απόσπασμα της Επίσημης Εφημερίδας, αντίγραφο του 

καταστατικού, απόσπασμα εγγραφής στο εμπορικό μητρώο ή στο βιβλίο σωματείων, 

πιστοποιητικό ΦΠΑ (εάν, όπως συμβαίνει σε ορισμένες χώρες, ο αριθμός εμπορικού 

μητρώου και ο αριθμός ΦΠΑ είναι ταυτόσημοι, απαιτείται μόνο το ένα από τα δύο 

έγγραφα). 

 Δημόσιος φορέας: αντίγραφο του ψηφίσματος ή της απόφασης για τη σύσταση της 

δημόσιας επιχείρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο προβλέπεται η σύσταση του 

οργανισμού δημοσίου δικαίου. 

 

Για όλα τα σκέλη, οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να αποδείξουν ότι διατηρούν σχέσεις 

συνεργασίας /επαφές με οντότητες εγκατεστημένες τουλάχιστον σε 2 άλλα κράτη μέλη 

της ΕΕ και τουλάχιστον σε μία χώρα της αντίστοιχης περιοχής. Οι εν λόγω οργανισμοί 

θα πρέπει να προσδιορίζονται στο έντυπο της αίτησης.  

 

3. Επιλέξιμες δραστηριότητες 

Μόνο οι δραστηριότητες που επιδιώκουν έναν ή περισσότερους από τους στόχους που 

αναφέρονται στο τμήμα 1 είναι επιλέξιμες.  

Ειδικότερα, αναμένεται από τους αιτούντες να προτείνουν δράσεις οι οποίες προωθούν την 

κινητικότητα προπονητικού και άλλου προσωπικού αθλητικών οργανώσεων 

(συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών), μεταξύ άλλων μέσω των ακόλουθων παραδειγμάτων 

δραστηριοτήτων (ενδεικτικός κατάλογος): 

 ανταλλαγές  

 τοποθετήσεις  

 περίοδοι κατάρτισης/μελέτης  

 παρακολούθηση εργασίας. 

Μόνο οι δραστηριότητες στις οποίες οι συμμετέχοντες προέρχονται από τουλάχιστον 

3 οργανισμούς εγκατεστημένους σε 3 διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ (ο αιτών 

οργανισμός και 2 ακόμη οργανισμοί εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ) 

και από τουλάχιστον έναν οργανισμό εγκατεστημένο σε τρίτη χώρα από την περιοχή 

των Δυτικών Βαλκανίων, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, της Λατινικής Αμερικής ή της 

Ασίας είναι επιλέξιμες.  



5 

 

Επισημαίνεται στους δυνητικούς αιτούντες ότι οι προτεινόμενες ανταλλαγές και 

δραστηριότητες κινητικότητας δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμμετοχή αθλητών1.  

 

4. Περίοδος υλοποίησης 

 Οι δραστηριότητες δεν μπορούν να ξεκινήσουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μετά 

τις 31 Μαρτίου 2019. 

 Οι δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Η μέγιστη διάρκεια των έργων είναι 6 μήνες. 

Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα 

από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές. 

 

5. Κριτήρια ανάθεσης 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις / τα επιλέξιμα έργα θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

  Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες): η ελάχιστη 

βαθμολογία για το κριτήριο 1 θα είναι 24 από τις 40 μονάδες· αιτήσεις με 

χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 1, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό στον 

οποίο: 

 συμβάλλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου της ενέργειας που περιγράφεται στο 

τμήμα 1, ειδικότερα όσον αφορά τις προτεινόμενες ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας, 

και συνάδουν με τις πολιτικές της ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού· 

 συνεισφέρουν στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ενέργειας που προσδιορίζονται στο 

τμήμα 1 (δηλαδή σύστημα τακτικής ανταλλαγής για το αθλητικό προσωπικό και 

δημιουργία ευρωπαϊκών δικτύων προπονητών και αθλητικού προσωπικού)· 

 συμβάλλουν στην επίτευξη του ειδικού στόχου που προσδιορίζεται στο τμήμα 1 

(προώθηση της διεθνούς διάστασης του αθλητισμού), ειδικότερα όσον αφορά τη 

δημιουργία ισχυρών δεσμών μεταξύ των εταίρων της ΕΕ και των εταίρων από τρίτες 

χώρες σε τομείς που συνδέονται με την κινητικότητα για μαθησιακούς σκοπούς. 

 

 Ποιότητα (κριτήριο 2) (μέγιστη βαθμολογία 40 μονάδες): η ελάχιστη βαθμολογία 

για το κριτήριο 2 θα είναι 24 από τις 40 μονάδες· αιτήσεις με χαμηλότερη 

βαθμολογία θα απορριφθούν. 

                                                           
1 
Η συμμετοχή αθλητών προβλέπεται στη δεύτερη φάση του έργου, στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων που θα προκηρυχθεί το 2019. 
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Στο πλαίσιο του κριτηρίου 2, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση την ποιότητα του 

συνολικού σχεδιασμού των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και τη μεθοδολογία που θα 

χρησιμοποιηθεί για την υλοποίησή τους. Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 ο αριθμός συμμετεχόντων που λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες του έργου και 

επωφελούνται από αυτές· 

 η οικονομική αποδοτικότητα του έργου (ο βαθμός αποδοτικότητας του έργου από 

πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα)· 

 η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων (ο βαθμός στον οποίο οι 

δραστηριότητες θα υλοποιούνται και μετά το τέλος του έργου)· 

 η συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του 

προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου· 

 η ποιότητα και η σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. 

 

 Διαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (μέγιστη βαθμολογία 20 μονάδες): η ελάχιστη 

βαθμολογία για το κριτήριο 3 θα είναι 12 από τις 20 μονάδες· αιτήσεις με 

χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν. 

Στο πλαίσιο του κριτηρίου 3, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση τον βαθμό στον 

οποίο οι αιτούντες αποδεικνύουν την ικανότητά τους να οργανώσουν, να συντονίσουν 

και να υλοποιήσουν τις διάφορες επιμέρους πτυχές των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων. Θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες πτυχές: 

 

 η συνολική ποιότητα της ομάδας του έργου· 

 οι κίνδυνοι που προβλέπονται και οι δράσεις μετριασμού τους· 

 η καταλληλότητα και η ποιότητα των μέτρων που αποσκοπούν στη διάδοση των 

αποτελεσμάτων του έργου σε εξωτερικούς οργανισμούς και στο ευρύ κοινό. 

 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα συγκεντρώσουν μονάδες από συνολική βαθμολογία 100 μονάδων, 

βάσει των προαναφερόμενων κριτηρίων. Οι αιτήσεις με βαθμολογία χαμηλότερη των ελάχιστων 

ορίων που αναφέρονται ανωτέρω για κάθε κριτήριο θα απορριφθούν. 

Επιπλέον, η ελάχιστη βαθμολογία και για τα τρία κριτήρια ανάθεσης θα είναι οι 

70 μονάδες. Αιτήσεις με χαμηλότερη βαθμολογία θα απορριφθούν επίσης. 

 

6. Διαθέσιμος προϋπολογισμός 

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των έργων εκτιμάται σε 

1 200 000 EUR.  

Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % των 

συνολικών επιλέξιμων δαπανών. Οι πιστώσεις για τα επόμενα έτη θα επιβεβαιωθούν σε 

μεταγενέστερο στάδιο. 
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Προβλέπεται η συγχρηματοδότηση περίπου 5 έργων (τουλάχιστον ενός έργου για κάθε σκέλος). 

Το μέγιστο ποσό ανά επιμέρους επιχορήγηση θα ανέλθει σε 240 000 EUR.  

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς 

πόρους. 

 

7. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με βάση το 

ηλεκτρονικό έντυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Το έντυπο αίτησης, αφού συμπληρωθεί δεόντως, πρέπει να υποβληθεί πριν από τις 26/7/2018 (12 μ.μ 

ώρα Βρυξελλών). 

Αιτήσεις που αποστέλλονται σε έντυπη μορφή, μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κλειδί USB 

δεν θα γίνουν δεκτές. 

8. Συμπληρωματικές πληροφορίες 

Για τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

