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EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S15/2018 

Vaihto ja liikkuvuus urheilussa 

 

Tämän ehdotuspyynnön avulla toteutetaan valmistelutoimi ”Vaihto ja liikkuvuus urheilussa” 21 

päivänä maaliskuuta 2018 annetun komission päätöksen C(2018) 1602/1 mukaisesti. 

Päätöksellä hyväksyttiin vuoden 2018 työohjelma, joka koskee pilottihankkeiden ja 

valmistelutoimien täytäntöönpanoa koulutuksen, urheilun ja kulttuurin alalla. 

Urheilu on tehokas väline, jolla voidaan saattaa ihmiset yhteen sekä kansainvälisellä, 

kansallisella, alueellisella että paikallisella tasolla ja jolla voidaan lisätä ihmisten välisiä 

yhteyksiä. Sekä EU:n sisällä että kolmansien maiden kanssa toteutettavalla ruohonjuuritason 

yhteistyöllä, kumppanuuksilla ja vaihdolla voidaan osaltaan edistää uusien taitojen oppimista ja 

vaikuttaa myönteisesti yhteiskunnallisiin muutoksiin. Lisäksi urheilujärjestöt ovat kaikilla tasoilla 

avoimia kansainväliselle yhteistyölle.  

Heikommassa asemassa olevien keskuudessa urheilu vahvistaa yhteiskuntaan kuulumisen 

tunnetta ja kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Sitä voidaan käyttää helpottamaan kasvavan 

muuttajaväestön kotouttamista, torjumaan sosiaalista syrjäytymistä tai lisäämään sukupolvien 

välistä solidaarisuutta sekä sukupuolten tasa-arvoa. Sillä on olennainen tehtävä sosiaalisen 

yhteenkuuluvuuden ja osallistavien yhteiskuntien luomisessa.  

Tällä valmistelutoimella pyritään edistämään urheilujärjestöjen toimia tukemalla niiden 

henkilöstön oppimiseen liittyvää liikkuvuutta. Henkilövaihto sekä ajatusten ja hyvien käytäntöjen 

vaihto voivat hyödyttää sekä yksilöitä, järjestöjä, joihin he kuuluvat, että urheilua yleensä. 

Tässä yhteydessä oppimiseen liittyvää liikkuvuutta katsotaan tapahtuvan, kun henkilö siirtyy 

asuinmaastaan toiseen maahan osallistuakseen koulutukseen tai muuhun oppimistapahtumaan, 

mukaan lukien harjoittelu, epävirallinen oppiminen, opettaminen sekä osallistuminen 

kansainväliseen ammatilliseen kehitystoimintaan. Tällaisten kokemusten tavoitteena on tarjota 

mahdollisuus oppia uusia taitoja, jotka parantavat henkilön työllistettävyyttä ja auttavat 

henkilökohtaisessa kehityksessä.  

Urheilualan henkilöstöllä, kuten valmentajilla, johtajilla ja opettajilla on keskeinen rooli 

urheilussa, sillä johtaessaan ja ohjatessaan osallistujia he pääsevät vaikuttamaan näiden 

tietämykseen, taitoihin, terveyteen, hyvinvointiin ja arvoihin. Heillä on ainutlaatuinen 

mahdollisuus edistää sosiaalista osallisuutta, suojata rehellisyyttä, opettaa yhteisten arvojen 

kunnioittamista ja edistää liikuntaa kaikissa yhteiskuntaryhmissä.  

Tämän ehdotuspyynnön oikeusperustana on: Valmistelutoimi, sellaisena kuin se on määritelty 

unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen 

(EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan 

parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 

1) 54 artiklan 2 kohdan b alakohdassa. 
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1. Tavoitteet – Teema(t) – Painopisteet – Tulokset 

Tämän toimen yleisenä tavoitteena on antaa urheilujärjestöjen henkilöstölle (urheilijoiden 

lähipiirille) mahdollisuus parantaa osaamistaan, lisätä pätevyyttään ja hankkia uusia 

taitoja oppimiseen liittyvän liikkuvuuden avulla viettämällä jokin ajanjakso ulkomailla  

(EU:n sisällä ja kolmansissa maissa). Oppimiseen liittyvä liikkuvuus olisi nähtävä sijoituksena 

inhimilliseen pääomaan ja osana eri urheilujärjestöjen valmiuksien kehittämistä.  

Tällaisia oppimiseen liittyvän liikkuvuuden mahdollisuuksia tarjotaan: 

 Ammattiurheiluun liittyvien urheilujärjestöjen valmentajille sekä muulle henkilöstölle 

(vapaaehtoiset mukaan lukien) 

 Ruohonjuuritason urheiluun liittyvien urheilujärjestöjen valmentajille sekä muulle 
henkilöstölle (vapaaehtoiset mukaan lukien). 

 

Valmistelutoimella pyritään vaikuttamaan kahdella osa-alueella, joita ovat: 

 Urheiluhenkilöstön tietojen ja taitojen parantaminen 

 Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen urheilun oppimiseen liittyvän liikkuvuuden alalla. 

 

Valmistelutoimelta odotetaan seuraavia tuloksia: 

 Urheiluhenkilöstön jatkuvan vaihto-ohjelman kehittäminen 

 Valmentajien ja urheiluhenkilöstön eurooppalaisten verkostojen perustaminen. 

 

Toimen erityisenä tavoitteena on tukea oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ja vaihtoa 

samalla kun urheilun kansainvälistä ulottuvuutta lisätään. Viimeksi mainittua olisi 

kehitettävä yhteistyössä vähintään kolmeen EU:n eri jäsenvaltioon sijoittautuneen kolmen 

järjestön (hakijajärjestö ja kaksi muuta EU:n eri jäsenvaltioon sijoittautunutta järjestöä) ja 

vähintään yhden kolmanteen maahan sijoittautuneen järjestön kanssa, jotka sijaitsevat 

seuraavilla alueilla: Länsi-Balkan, Itäisen kumppanuuden maat, Latinalainen Amerikka tai Aasia.      

Toimi toteutetaan neljässä erässä: 

Erä 1: Yhteistyö Länsi-Balkanin maiden kanssa 

Erä 2: Yhteistyö Itäisen kumppanuuden maiden kanssa 

Erä 3: Yhteistyö Latinalaisen Amerikan kanssa 

Erä 4: Yhteistyö Aasian kanssa. 
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2. Kelpoisuusvaatimukset 

Avustuskelpoisia ovat ainoastaan EU:n jäsenvaltioihin sijoittautuneiden oikeushenkilöiden 

tekemät hakemukset. 

Brittiläisten hakijoiden osalta: huomatkaa, että avustuskelpoisuusperusteiden on täytyttävä 

avustuksen koko keston ajan. Jos Yhdistynyt kuningaskunta eroaa EU:sta avustuskauden 

aikana eikä se ole tehnyt EU:n kanssa sopimusta, jolla nimenomaan varmistetaan, että 

brittiläiset hakijat ovat edelleen avustuskelpoisia, hakija ei enää saa EU:lta rahoitusta (vaikka 

hakija mahdollisesti jatkaisi osallistumista hankkeeseen) tai hakijaa voidaan vaatia poistumaan 

hankkeesta avustussopimuksen II.17.2 artiklan mukaisesti. 

Jotta hanke olisi avustuskelpoinen, hakijoiden on täytettävä seuraavat kriteerit: 

 Ne ovat julkisia tai yksityisiä organisaatioita, joilla on oikeushenkilöllisyys, ja ne toimivat 

urheilun ja liikunnan alalla ja järjestävät urheilu- ja liikuntatoimintaa  

 Niillä on rekisteröity toimipaikka jossakin EU:n 28:sta jäsenvaltiosta.  

 

Esimerkkejä (suuntaa-antava luettelo): 

 Voittoa tavoittelematon järjestö (yksityisen tai julkisen sektorin) 

 Viranomaiset (kansalliset, alueelliset, paikalliset) 

 Kansainväliset järjestöt 

 Urheiluseurat 

 Yliopistot 

 Oppilaitokset 

 Yritykset 

 

Luonnolliset henkilöt eivät voi hakea avustusta tässä ehdotuspyynnössä. 

Hakijan avustuskelpoisuuden arvioimiseksi on esitettävä seuraavat asiakirjat: 

 Yksityinen yhteisö: ote virallisesta lehdestä, jäljennös yhtiöjärjestyksestä, ote kauppa- 

tai yhteisörekisteristä, jäljennös alv-velvollisuustodistuksesta (joissakin maissa 

kaupparekisterinumero on sama kuin alv-numero, tällöin vaaditaan vain toinen näistä 

asiakirjoista) 

 Julkisyhteisö: jäljennös kyseisestä julkisesta elimestä tehdystä päätöslauselmasta tai 

päätöksestä tai muusta julkisoikeudellisesta yhteisöstä tehdystä virallisesta asiakirjasta. 

 

Kaikki erät: hakijajärjestöjen on osoitettava, että niillä on vakiintunutta yhteistyötä ja/tai 

vakiintuneita yhteyksiä vähintään kahteen muuhun EU:n jäsenvaltioon sijoittautuneen ja 

vähintään yhteen edellä mainitulla alueella sijaitsevaan maahan sijoittautuneen yhteisön 

kanssa. Kyseiset järjestöt olisi mainittava hakulomakkeessa.  
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3. Avustuskelpoiset toimet 

Avustuskelpoisia ovat ainoastaan toimet, joiden tavoitteena on yksi tai useampi 1 kohdassa 

mainittu tavoite.  

Hakijoilta odotetaan erityisesti ehdotuksia toimista, joilla edistetään urheilujärjestöjen 

valmentajien ja muun henkilöstön (myös vapaaehtoisten) liikkuvuutta muun muassa seuraavien 

esimerkkeinä olevien toimintojen yhteydessä (suuntaa-antava luettelo): 

 Vaihto  

 Palvelujaksot  

 Harjoittelu- ja/tai opintojaksot  

 Työelämään tutustumiset. 

Avustuskelpoista on ainoastaan toiminta, jossa on mukana osallistujia vähintään 

kolmeen EU:n eri jäsenvaltioon sijoittautuneesta kolmesta järjestöstä (hakijajärjestö ja 

kaksi muuta EU:n eri jäsenvaltioon sijoittautunutta järjestöä) ja vähintään yhdestä 

kolmanteen maahan sijoittautuneesta järjestöstä (Länsi-Balkanilta, Itäisen 

kumppanuuden maista, Latinalaisesta Amerikasta tai Aasiasta).  

Mahdollisten hakijoiden on syytä huomata, että ehdotetuissa vaihtoon ja liikkuvuuteen 

liittyvissä toimissa ei saa olla mukana urheilijoita osallistujina1.  

 

4. Toteutusajankohta: 

 Toiminta voi alkaa aikaisintaan 1. tammikuuta 2019 ja viimeistään 31. maaliskuuta 2019 

 Toiminta on saatettava päätökseen viimeistään 31. joulukuuta 2020. 

Hankkeiden enimmäiskesto on kuusi kuukautta. 

Jos hankkeen suunniteltu kesto on lyhyempi tai pidempi kuin tässä ehdotuspyynnössä 

määritetty kesto, hakemusta ei hyväksytä. 

 

5. Myöntämisperusteet 

Avustuskelpoiset hakemukset/hankkeet arvioidaan seuraavin perustein: 

  Hankkeen merkitys (kriteeri 1) (enintään 40 pistettä): kriteerin 1 osalta on 40 

pisteestä saatava vähintään 24. Edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 1 osalta siinä määrin kuin 

                                                           
1 
Urheilijoiden osallistuminen kuuluu vuonna 2019 käynnistettävään hankkeen toista vaihetta koskevaan 

ehdotuspyyntöön. 
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 ne edistävät 1 kohdassa määriteltyä toimen yleistä tavoitetta etenkin ehdotettujen 

oppimiseen liittyvien liikkuvuusmahdollisuuksien osalta ja ovat EU:n urheilupolitiikan 

mukaisia 

 ne edistävät 1 kohdassa määriteltyjä hankkeelta odotettavia tuloksia (eli 

urheiluhenkilöstön jatkuvan vaihto-ohjelman kehittäminen sekä valmentajien ja 

urheiluhenkilöstön eurooppalaisten verkostojen perustaminen) 

 ne edistävät osaltaan 1 kohdassa määriteltyä erityistavoitetta (urheilun kansainvälisen 

ulottuvuuden edistäminen) etenkin EU:n sisäisten ja kolmansien maiden välisten ja 

oppimisen liikkuvuuteen liittyvien yhteyksien lisäämiseen liittyvillä aloilla. 

 

 Laatu (kriteeri 2) (enintään 40 pistettä): kriteerin 2 osalta on 40 pisteestä saatava 

vähintään 24. Edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 2 osalta ehdotettujen toimien yleisen laadun ja 

toteuttamiseen käytettävien menetelmien mukaan. Seuraavat seikat otetaan huomioon: 

 Hankkeen toiminnassa mukana olevien osallistujien ja siitä hyötyvien henkilöiden määrä 

 Kustannustehokkuus (se, missä määrin hanke on kustannustehokas ja missä määrin 

siinä osoitetaan kullekin toiminnolle asianmukaiset resurssit) 

 Ehdotetun toiminnan kestävyys (missä määrin toimintaa aiotaan toteuttaa myös 

hankkeen päättymisen jälkeen) 

 Hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toimintojen ja ehdotetun budjetin keskinäinen 

johdonmukaisuus 

 Ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus. 

 

 Hankkeen hallinnointi (kriteeri 3) (enintään 20 pistettä): kriteerin 3 osalta on 20 

pisteestä saatava vähintään 12. Edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

Ehdotukset arvioidaan kriteerin 3 osalta sen mukaan, missä määrin hakija osoittaa 

kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotettuun toimintaan liittyvät erilaiset 

näkökohdat. Seuraavat seikat otetaan huomioon: 

 

 Hanketiimin yleinen laatu 

 Tiedossa olevat riskit ja niitä lieventävät toimet 

 Niiden toimenpiteiden tarkoituksenmukaisuus ja laatu, joilla hankkeen tuloksista 

levitetään tietoa ulkopuolisille järjestöille ja suurelle yleisölle. 

 

Avustuskelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (enimmäispistemäärä 100) edellä esitetyn 

painotuksen mukaan. Edellä kriteerikohtaisesti mainittujen kynnysarvojen alle jäävät 

hakemukset hylätään. 

Lisäksi kyseisten kolmen kriteerin osalta on saatava yhteensä vähintään 70 pistettä. 

Myös edellä mainitun kynnysarvon alle jäävät hakemukset hylätään. 



6 

 

 

6. Käytettävissä olevat varat 

Hankkeiden yhteisrahoitukseen on varattu yhteensä noin 1 200 000 euroa.  

EU:n avustuksena annettavan yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 80 prosenttia 

avustuskelpoisista kokonaiskustannuksista. Tulevien vuosien määrärahat vahvistetaan 

myöhemmässä vaiheessa. 

Hankkeita arvioidaan voitavan rahoittaa noin viisi (vähintään yksi kutakin erää kohti). 

Avustuskohtainen enimmäismäärä on 240 000 euroa.  

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

 

7. Hakemusten jättämisen määräaika 

Avustushakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä sähköisessä muodossa 

olevalla hakulomakkeella, joka on saatavilla ehdotuspyynnön verkkosivulla. 

Asianmukaisesti täytetty hakulomake on jätettävä viimeistään 26.7.2018 klo 12.00 Brysselin 

aikaa. 

Paperilla toimitettuja tai faksilla, sähköpostilla, USB-muistitikulla tai muulla tavoin lähetettyjä 

hakemuksia ei hyväksytä. 

8. Lisätiedot 

Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

