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KONKURSIKUTSE – EAC/S15/2018 

Vahetusprogrammid ja liikuvus spordivaldkonnas 

 

Käesoleva projektikonkursi eesmärk on rakendada ettevalmistavat meedet 

„Vahetusprogrammid ja liikuvus spordivaldkonnas“ kooskõlas komisjoni 21. märtsi 2018. aasta 

otsusega C(2018)1602/1 hariduse, spordi ja kultuuri valdkonna katseprojektide ja 

ettevalmistavate meetmete rakendamist käsitleva 2018. aasta tööprogrammi vastuvõtmise 

kohta. 

Sport on võimas vahend inimeste ühendamiseks, nendeni jõudmiseks rahvusvahelisel, riigi, 

piirkonna ja kohalikul tasandil ning inimestevaheliste kontaktide arendamiseks. Koostöö, 

partnerlussuhted ja vahetusprogrammid rohujuure tasandil ELi piires ja kolmandate riikidega 

võivad aidata kaasa uute oskuste arendamisele ja positiivselt mõjutada muutusi ühiskonnas. 

Lisaks on kõigi tasandite spordiorganisatsioonid oma olemuselt avatud rahvusvahelisele 

koostööle.  

Sport loob ühiskonna haavatavamates liikmetes tugevama ühiskonda kuulumise tunde ja 

soodustab kodanikuaktiivsust. Sporti võib kasutada selleks, et aidata lõimida kasvavat rändajate 

kogukonda, võidelda sotsiaalse tõrjutusega, suurendada põlvkondadevahelist solidaarsust ning 

toetada ühiskonnas soolist võrdõiguslikkust. Teisisõnu on spordil oluline osa sotsiaalse 

sidususe ja kaasavate kogukondade loomisel.  

Selle ettevalmistava meetme eesmärk on aidata kaasa spordiorganisatsioonide tööle, toetades 

nende töötajate õpirännet. Inimeste, ideede ja heade tavade vahetamine võib tuua kasu 

üksikisikutele, organisatsioonidele ja spordile tervikuna. 

Sellega seoses tuleks õpirännet käsitada olukorrana, kus inimesed lähevad muusse kui enda 

elukohariiki, et osaleda koolitusel või muudes õppevormides, sealhulgas praktika, 

mitteformaalne õpe, õpetamine ja osalemine piiriüleses kutsealase arengu tegevuses. Selliste 

kogemuste eesmärk on võimaldada üksikisikutel omandada uusi oskusi, mis parandavad nende 

edasist tööalast konkurentsivõimet ja soodustavad nende isiklikku arengut.  

Spordipersonali liikmetel (nt treenerid, mänedžerid või juhendajad) on spordis oluline roll: 

osalejaid juhtides ja juhendades on neil mõju osalejate teadmistele, oskustele, tervisele, 

heaolule ja väärtustele. Neil on ainulaadne võimalus edendada sotsiaalset kaasatust, kaitsta 

terviklikkust, sisendada ühiste väärtuste austamist ja edendada kehalist aktiivsust kõigis 

ühiskonnarühmades.  

Käesoleva projektikonkursi õiguslik alus on ettevalmistav meede Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa 

Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse 

kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002) (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1) artikli 54 

lõike 2 punkti b tähenduses. 
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1. Eesmärgid, teema(d), prioriteedid, tulemused 

Käesoleva meetme üldeesmärk on võimaldada spordiorganisatsioonide töötajatel 

(sportlaste kaaskond) suurendada oma pädevusi ja kvalifikatsiooni ning omandada uusi 

oskusi õpirände kaudu, viibides teatava aja välisriigis (ELis või sellest väljaspool). 

Õpirännet tuleks käsitada kui investeeringut inimkapitali ja panust eri spordiorganisatsioonide 

suutlikkuse suurendamisse.  

Õpirändevõimalusi tuleks sellega seoses pakkuda: 

 treeneritele ja muudele spordiorganisatsioonide töötajatele (sh vabatahtlikud), kes on 

seotud professionaalse spordiga; 

 treeneritele ja muudele spordiorganisatsioonide töötajatele (sh vabatahtlikud), kes on 
seotud rohujuuretasandi spordiga. 

 

Meede peaks avaldama mõju kahes põhivaldkonnas: 

 sporditöötajate teadmiste ja oskuste parandamine; 

 rahvusvahelise koostöö arendamine spordialase õpirände valdkonnas. 

 

Oodatavad tulemused hõlmavad järgmist: 

 korrapärane vahetuskava sporditöötajatele; 

 treenerite ja sporditöötajate Euroopa võrgustike loomine. 

 

Käesoleva meetme erieesmärk on toetada õpirännet ja vahetusprogramme ning 

edendada spordi rahvusvahelist mõõdet. Viimati nimetatud aspekti tuleks arendada 

koostööna, mis hõlmab kolmes erinevas ELi liikmesriigis asutatud vähemalt kolme 

organisatsiooni (taotlev organisatsioon ja kaks muud organisatsiooni, mis on asutatud ELi eri 

liikmesriikides) ja vähemalt ühte organisatsiooni, mis on asutatud ELi mittekuuluvas riigis ühes 

järgmistest piirkondadest: Lääne-Balkan, idapartnerlus, Ladina-Ameerika ja Aasia.      

Meede viiakse ellu nelja eri osana: 

1. osa: koostöö Lääne-Balkani riikidega 

2. osa: koostöö idapartnerluse riikidega 

3. osa: koostöö Ladina-Ameerikaga 

4. osa: koostöö Aasiaga 
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2. Valikukriteeriumid 

Toetuskõlblikud on ainult ELi liikmesriikides asutatud juriidilised isikud. 

Suurbritannia taotlejad: tuleb silmas pidada, et toetuskõlblikkuse kriteeriumid peavad olema 

täidetud kogu toetusperioodi jooksul. Kui Ühendkuningriik lahkub EList toetusperioodi jooksul 

ega ole sõlminud ELiga lepingut, millega tagatakse, et Suurbritannia taotlejad on jätkuvalt 

toetuskõlblikud, lõpetatakse ELi vahenditest rahastamine (samal ajal võidakse projektis jätkuvalt 

osaleda) või nõutakse toetuslepingu artikli II.17.2 alusel projektis osalemise lõpetamist. 

Selleks et projekt oleks rahastamiskõlblik, peavad selle esitanud taotlejad vastama järgmistele 

tingimustele: 

 olema avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilisest isikust organisatsioonid, kes 

tegutsevad spordi ja kehalise tegevuse valdkonnas ning spordi ja füüsilise tegevuse 

korraldamisel;  

 taotleja peakontori registrijärgne asukoht peab olema ühes 28st Euroopa Liidu 

liikmesriigist.  

 

Näited (loetelu ei ole ammendav): 

 mittetulundusühendused (eraõiguslikud või avalik-õiguslikud); 

 avaliku sektori asutused (riiklikud, piirkondlikud, kohalikud); 

 rahvusvahelised organisatsioonid; 

 spordiklubid; 

 ülikoolid; 

 haridusasutused; 

 äriühingud. 

 

Füüsilised isikud ei saa selle projektikonkursi raames taotlusi esitada. 

Taotlejate toetuskõlblikkuse hindamiseks peavad nad esitama järgmised lisadokumendid. 

 Eraõiguslik üksus: väljavõte riigi ametlikust teatajast, põhikirja koopia, väljavõte 

äriregistrist või ühenduste registrist, koopia tõendist, mille kohaselt on taotleja 

käibemaksukohustuslane (kui tegemist on riigiga, kus äriregistri number ja 

käibemaksukohustuslasena registreerimise number on identsed, tuleb esitada vaid üks 

neist dokumentidest). 

 Avalik-õiguslik üksus: avalik-õigusliku ettevõtte loomise korralduse või otsuse koopia 

või koopia muust ametlikust dokumendist, millega avalik-õiguslik üksus loodi. 

 

Kõigi osade puhul peavad taotlevad organisatsioonid tõendama väljakujunenud 

koostööd/suhteid üksustega, mis on asutatud vähemalt kahes muus ELi liikmesriigis ja 

vähemalt ühes asjaomase piirkonna riigis. Kõnealused organisatsioonid tuleb 

taotlusvormil täpsustada.  
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3. Rahastamiskõlblikud tegevused 

Rahastamiskõlblikud on vaid tegevused, millega taotletakse ühe või mitme punktis 1 nimetatud 

eesmärgi saavutamist.  

Täpsemalt peaksid taotlejad esitama meetmeid, mis edendavad treenerite ja 

spordiorganisatsioonide muude töötajate liikuvust (sealhulgas vabatahtlikud), muu hulgas 

näiteks järgmise tegevuse kaudu (loetelu ei ole ammendav): 

 vahetusprogrammid;  

 praktika;  

 koolitus-/õppeperioodid;  

 töövarjuprojektid. 

Rahastamiskõlblikud on ainult tegevused, millesse on kaasatud osalejaid vähemalt 

kolmest organisatsioonist, mis on asutatud kolmes erinevas ELi liikmesriigis (taotlev 

organisatsioon ja kaks muud organisatsiooni, mis on asutatud erinevates ELi 

liikmesriikides), ja vähemalt ühest organisatsioonist, mis on asutatud mõnes ELi 

mittekuuluvas Lääne-Balkani, idapartnerluse, Ladina-Ameerika või Aasias riigis.  

Võimalikud taotlejad peavad arvestama, et väljapakutud vahetusprogrammidesse ja 

liikuvusmeetmetesse ei tohi osalejatena kaasata sportlasi1.  

 

4. Rakendamisperiood 

 Tegevusi ei või alustada enne 1. jaanuari 2019 või pärast 31. märtsi 2019; 

 tegevused tuleb lõpule viia 31. detsembriks 2020. 

Projektide miinimumkestus on kuus kuud. 

Taotlusi toetuse saamiseks projektidele, mille ettenähtud kestus on lühem või pikem kui 

käesolevas konkursikutses kindlaksmääratud kestus, vastu ei võeta. 

 

5. Toetuse määramise kriteeriumid 

Rahastamiskõlblikke taotlusi/projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel. 

  Projekti asjakohasus (1. kriteerium) (kuni 40 punkti): 1. kriteeriumi puhul peab 

taotlus saama vähemalt 24 punkti 40st; alla selle künnise jäävad taotlused 

lükatakse tagasi. 

1. kriteeriumi alusel hinnatakse projekte selle järgi, mil määral: 

                                                           
1 
Sportlaste osalemine on ette nähtud projekti teises etapis 2019. aastal korraldatava projektikonkursi 

raames. 
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 aitavad need saavutada punktis 1 kirjeldatud meetme üldeesmärki, eelkõige seoses 

kavandatavate õpirändevõimalustega, ning mil määral on need kooskõlas ELi poliitikaga 

spordi valdkonnas; 

 aitavad need kaasa punktis 1 kirjeldatud meetme oodatavate tulemuste saavutamisele 

(st korrapärane vahetuskava sporditöötajatele ning treenerite ja sporditöötajate Euroopa 

võrgustike loomine); 

 aitavad need saavutada punktis 1 määratletud erieesmärki (spordi rahvusvahelise 

mõõtme edendamine), eelkõige seoses tugevate sidemete loomisega ELi ja ELi 

mittekuuluvate partnerite vahel valdkondades, mis on seotud õppealase liikuvusega. 

 

 Kvaliteet (2. kriteerium) (kuni 40 punkti): 2. kriteeriumi puhul peab taotlus saama 

vähemalt 24 punkti 40st; alla selle künnise jäävad taotlused lükatakse tagasi. 

2. kriteeriumi alusel hinnatakse ettepanekutes kavandatud tegevuste üldise ülesehituse 

kvaliteeti ja nende elluviimise metoodikat. Arvesse võetakse järgmisi asjaolusid: 

 projekti tegevustesse kaasatud ja neist kasu saavate osalejate arv; 

 kulutõhusus (kui kulutõhus projekt on ja kas iga tegevuse jaoks eraldatakse piisavalt 

vahendeid); 

 kavandatud tegevuste jätkusuutlikkus (kas kõnealuste tegevustega jätkatakse ka pärast 

projekti lõppu); 

 projekti eesmärkide, metoodika ning kavandatavate tegevuste ja eelarve kooskõla; 

 kavandatud metoodika kvaliteet ja rakendatavus. 

 

 Projekti juhtimine (3. kriteerium) (kuni 20 punkti): 3. kriteeriumi puhul peab taotlus 

saama vähemalt 12 punkti 20st; alla selle künnise jäävad taotlused lükatakse 

tagasi. 

3. kriteeriumi alusel hinnatakse ettepanekuid selle järgi, mil määral tõendavad taotlejad 

oma võimet kavandatud tegevusi korraldada, koordineerida ja ellu viia. Arvesse 

võetakse järgmisi asjaolusid: 

 

 projektimeeskonna üldine kvaliteet; 

 arvesse võetavad riskid ja nende leevendamismeetmed; 

 selliste meetmete asjakohasus ja kvaliteet, mille eesmärk on jagada projekti tulemusi 

väliste organisatsioonide ja üldsusega. 

 

Rahastamiskõlblikke taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal ning punkte antakse eespool 

kirjeldatud kaaluga. Taotlused, mis ei saa mõne eespool nimetatud kriteeriumi alusel 

minimaalset punktisummat, lükatakse tagasi. 

Lisaks peavad taotlused saama kolme kriteeriumi puhul kokku vähemalt 70 punkti. Alla 

selle künnise jäävad taotlused lükatakse samuti tagasi. 
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6. Saadaolev eelarve 

Projektide kaasrahastamiseks on sihtotstarbeliselt eraldatud kokku 1 200 000 eurot.  

ELi toetus on piiratud maksimaalse kaasrahastamise määraga 80 % rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast. Järgnevate aastate assigneeringud kinnitatakse hiljem. 

Ette on nähtud umbes viie projekti rahastamine (vähemalt üks projekt osa kohta). 

Individuaalse toetuse maksimumsumma on 240 000 eurot.  

Komisjon jätab endale õiguse osa eelarvevahendeid mitte välja maksta. 

 

7. Taotluste esitamise tähtaeg 

Toetustaotlused tuleb koostada ühes ELi ametlikus keeles, kasutades selleks veebipõhist 

taotlusvormi, mis on kättesaadav projektikonkursi veebilehel. 

Nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm tuleb esitada enne 26. juuli 2018 kella 24.00 (Brüsseli aja järgi). 

Paberil, faksiga, e-postiga, mälupulgal või mis tahes muul viisil saadetud taotlusi vastu ei võeta. 

8. Lisateave 

Küsimuste korral võtke ühendust aadressil  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

