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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/S15/2018 

Cserék és mobilitás a sportban 

 

Ez a pályázati felhívás a „Cserék és mobilitás a sportban” nevű előkészítő intézkedés 

végrehajtására szolgál, összhangban az oktatás, a sport és a kultúra területéhez tartozó 

kísérleti projektek és előkészítő intézkedések végrehajtására vonatkozó 2018. évi éves 

munkaprogram elfogadásáról szóló, 2018. március 21-i C(2018) 1602/1 bizottsági határozattal. 

A sport nagyszerű eszköze annak, hogy az emberek kapcsolatokat létesítsenek egymással, 

illetve ezeket a kapcsolatokat szorosabbra fűzzék. A sporttal továbbá nemzetközi, országos, 

regionális és helyi szinten is mozgósítható a lakosság. A helyi szintű szabadidős 

sporttevékenységekkel együtt járó együttműködés, partnerség és csereprogramok révén az 

egyének új készségeket fejleszthetnek ki, a társadalom pedig jó irányba változhat – legyen szó 

az uniós vagy nem uniós országokról. A különféle szintű sportegyesületek továbbá 

természetükből fakadóan nyitottak a nemzetközi együttműködésre.  

A kiszolgáltatott helyzetben lévő emberek a sport révén könnyebben beilleszkedhetnek a 

társadalomba. A sport ösztönzi az aktív polgári szerepvállalást, hozzájárulhat a migránsok 

integrációjához, a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemhez, a generációk közötti szolidaritás 

javításához és a nemek közötti esélyegyenlőséghez. Más szóval a sport fontos szerepet játszik 

a társadalmi kohézió és az inkluzív közösségek létrehozásában.  

Ez az előkészítő intézkedés a sportegyesületek erőfeszítéseit hivatott támogatni azáltal, hogy 

tanulási célú mobilitási lehetőségeket nyújt munkatársaiknak. Az alkalmazottak, az ötletek és a 

bevált gyakorlatok cseréje az egyének, a szervezeteik és a sport egészének a javát szolgálja. 

A tanulási célú mobilitás ebben az összefüggésben arra vonatkozik, amikor az illető személy 

egy, a lakóhelyétől eltérő országba költözik, hogy ott képzésben vegyen részt vagy más módon 

tanuljon (pl. szakmai gyakorlat, nem formális tanulás, oktatás és transznacionális szakmai 

továbbképzés révén). Az ilyen tapasztalatok célja, hogy az egyének olyan új készségeket 

sajátíthassanak el, amelyeknek köszönhetően javul a foglalkoztathatóságuk és fejlődik a 

személyiségük.  

A sportegyesületek dolgozói (edzők, vezetők vagy animátorok) kulcsfontosságú szerepet 

töltenek be a sportban: útmutatást és segítséget nyújtanak a tagoknak, így hatással vannak 

azok tudására, készségeire, egészségére, jóllétére és értékeire. Egyedülálló helyzetben vannak 

ahhoz, hogy valamennyi társadalmi csoportban elő tudják mozdítani a társadalmi befogadást, 

óvni tudják az integritást, érvényre tudják juttatni a közös értékeket és népszerűsíteni tudják a 

testmozgást.  

E pályázati felhívás jogalapját az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 
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2012.10.26., 1. o.) 54. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében elfogadandó előkészítő 

intézkedések alkotják. 

 

1. Célkitűzések – Témakör(ök) – Prioritások – Eredmények 

A fellépés általános célja, hogy lehetőséget nyújtson a sportegyesületek munkatársainak 

(a sportolók környezetébe tartozó személyeknek), hogy tanulási célú mobilitásban 

vegyenek részt, azaz egy bizonyos időt külföldön (uniós országban vagy máshol) töltsenek, 

és ezáltal javítsák képességeiket, képesítéseiket és új készségeket sajátítsanak el. A 

tanulási célú mobilitás olyan humántőke-beruházás, amellyel növelhető az egyes 

sportegyesületek kapacitása.  

A tanulási célú mobilitás célközönsége: 

 Sportegyesületek edzői és más alkalmazottai (ideértve az önkénteseket is) – a 

versenysport kapcsán 

 Sportegyesületek edzői és más alkalmazottai (ideértve az önkénteseket is) – a 
szabadidősport kapcsán 

 

A projekt két jelentős területen kíván hatást gyakorolni: 

 javítani szeretné a sportegyesületek munkatársainak tudását és ismereteit, 

 fejleszteni kívánja a tanulási célú mobilitással kapcsolatos nemzetközi együttműködést a 

sport terén. 

 

Az elvárt eredmények között az alábbiak szerepelnek: 

 Szakemberek rendszeres cseréje 

 Edzők és sportszakemberek európai hálózatainak létrehozása 

 

A fellépés konkrét célja a tanulási célú mobilitás és cserék előmozdítása a sport 

nemzetközi dimenziójának erősítésével. A pályázó szervezetnek ezért legalább két másik 

uniós tagállamban található két különböző szervezettel és legalább egy harmadik, a következő 

régiók valamelyikében elhelyezkedő nem uniós országban található szervezettel kell 

együttműködnie: Nyugat-Balkán, keleti partnerség, Latin-Amerika, Ázsia.      

A fellépésnek ezért négy különböző része van: 

1. rész: Együttműködés a Nyugat-Balkánnal 

2. rész: Együttműködés a keleti partnerséggel 

3. rész: Együttműködés Latin-Amerikával 
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4. rész: Együttműködés Ázsiával 

 

2. Támogathatósági feltételek 

Kizárólag az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező szervezetek 

pályázata támogatható. 

Brit pályázók esetében: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a támogathatósági kritériumoknak a 

támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelni. Amennyiben az Egyesült Királyság a 

támogatási időszak alatt kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében 

a brit kérelmezők folyamatos jogosultsága biztosított, a támogatási megállapodás II.17.2. cikke 

alapján az uniós finanszírozás folyósítását meg kell szüntetni (lehetőség szerint a további 

részvétel biztosításával) vagy ki kell lépni a projektből. 

A pályázóknak meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak: 

 Olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezetnek kell lenniük, 

amely tevékeny szerepet vállal a sport és a testmozgás területén, valamint sport- és 

testmozgási tevékenységeket szervez.  

 Székhelyük a 28 uniós tagállam valamelyikében van bejegyezve.  

 

Például (nem teljes lista): 

 nonprofit szervezetek (magán vagy állami) 

 hatóságok (országos, regionális, helyi) 

 nemzetközi szervezetek 

 sportegyesületek 

 egyetemek 

 oktatási intézmények 

 vállalkozások 

 

E pályázati felhívás keretében természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra. 

A támogathatóság megállapítása érdekében a pályázóknak a következő igazoló 

dokumentumokat kell mellékelniük: 

 Magánjogi szervezetek: a tagállami hivatalos közlöny kivonata, az alapszabály 

másolata, a cégjegyzék vagy a kamarai névjegyzék kivonata, a héaigazoló okirat 

másolata (azokban az országokban, ahol a cégjegyzékszám és a héaszám megegyezik, 

az utóbbi két dokumentum közül csak az egyiket kell benyújtani) 

 Közjogi szervezetek: a közjogi szervezetet létrehozó határozat vagy a közjogi 

szervezet létesítéséről szóló egyéb hivatalos dokumentum másolata 
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A pályázó szervezeteknek mind a négy rész vonatkozásában bizonyítaniuk kell, hogy 

együttműködésben/kapcsolatban állnak legalább két másik uniós tagállamban és 

legalább egy régióbeli országban székelő szervezettel. A szervezetek nevét a jelentkezési 

lapon fel kell tüntetni.  

 

3. Támogatható tevékenységek 

Csak a 1. szakaszban említett célkitűzés(ek) megvalósítására irányuló tevékenységek 

támogathatók.  

A pályázóknak olyan tevékenységeket kell javasolniuk, amelyek előmozdítják az edzők és a 

sportegyesületek más dolgozóinak (köztük az önkéntesek) mobilitását, pl. az alábbiak révén 

(nem teljes lista): 

 Csereprogramok  

 Kiközvetítések  

 Képzési/tanulmányi periódusok  

 Szakmai látogatás (job-shadowing) 

Csak azok a tevékenységek támogathatók, amelyekben legalább négy szervezet vesz 

részt, melyek közül háromnak a székhelye három különböző uniós tagállamban van (a 

pályázó szervezet székhelyének, illetve két másik szervezet székhelyének más és más 

uniós tagállamban kell lennie), legalább egy szervezet székhelye pedig egy nem uniós 

országban – a Nyugat-Balkánon, a keleti partnerség régiójában, Latin-Amerikában vagy 

Ázsiában – található.  

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a javasolt cserékben és mobilitási 

tevékenységekben sportolók nem vehetnek részt1.  

 

4. Végrehajtási időszak 

 A tevékenységek nem kezdődhetnek 2019. január 1-je előtt és 2019. március 31-e után. 

 A tevékenységeknek 2020. december 31-ig be kell fejeződniük. 

A projektek minimális futamideje 6 hónap. 

Az e pályázati felhívásban meghatározottnál hosszabb vagy rövidebb időszakra tervezett 

projektekre irányuló kérelmek nem fogadhatók el. 

 

5. Odaítélési szempontok 

A támogatható pályázatok/projektek értékelése a következő kritériumok szerint történik: 

                                                           
1 
A tervek szerint a projekt második szakaszában sportolók részvételére is sor kerülhet; a pályázati 

felhívást 2019-ben tesszük majd közzé. 



5 

 

  A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont): Az első kritérium 

esetében 40-ből minimum 24 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

Az első kritérium kapcsán azt vizsgáljuk meg, hogy: 

 az egyes pályázatok milyen mértékben járulnak hozzá a 1. szakaszban említett 

általános célkitűzések megvalósításához (különösen a javasolt tanulási célú mobilitási 

lehetőségek kapcsán) és mennyire állnak összhangban a sport területére alkalmazandó 

uniós szakpolitikákkal; 

 mennyire mozdítják elő a 1. szakaszban meghatározott tevékenységek (pl. 

sportszakemberek rendszeres cseréje, edzők és sportszakemberek európai 

hálózatainak létrehozása) várható eredményeit; 

 milyen mértékben járulnak hozzá a 1. szakaszban meghatározott konkrét 

célkitűzésekhez (a sport nemzetközi dimenziójának erősítése), különös tekintettel az 

uniós és a nem uniós partnerek között létrejövő szoros kapcsolatokra a tanulási célú 

mobilitás terén. 

 

 A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont): A második kritérium 

esetében 40-ből minimum 24 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

A második kritérium arra vonatkozik, hogy milyen a javasolt tevékenységek általános 

megtervezésének minősége, és milyen módszerekkel hajtják azokat végre. A következő 

szempontokat vesszük figyelembe: 

 a projekttevékenységekben részt vevő és azok előnyét élvező személyek száma; 

 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 

 a javasolt tevékenységek fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak a 

tevékenységek a projekt befejezése után is); 

 a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt költségvetés közötti 

összhang; 

 a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága. 

 

 A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont): A harmadik kritérium 

esetében 20-ból minimum 12 pontot kell elérni; az ezt a küszöbértéket el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

A harmadik kritérium arra vonatkozik, hogy milyen mértékben tudja a pályázó 

bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek különböző elemeinek 

megszervezésére, koordinálására és végrehajtására. A következő szempontokat 

vesszük figyelembe: 
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 a projektcsapat általános minősége; 

 a vállalt kockázatok és a kockázatcsökkentő intézkedések; 

 a projekt eredményeinek a külső szervezetek és a lakosság felé történő 

kommunikációját célzó intézkedések megfelelősége és minősége. 

 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fenti súlyozás alapján 

részesülnek pontszámban. Az egyes kritériumok fent említett küszöbértékeit el nem érő 

pályázatok nem fogadhatók el. 

Továbbá a három kritérium esetében összesen legalább 70 pontot kell elérni. Az ezt a 

küszöbértéket el nem érő pályázatok nem fogadhatók el. 

 

6. A rendelkezésre álló költségvetés 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 1 200 000 

euró.  

Az uniós támogatás a teljes elszámolható költség legfeljebb 80%-ának társfinanszírozására 

korlátozódik. A következő évekre vonatkozó előirányzatot később erősítjük meg. 

A Bizottság várhatóan kb. 5 projektet (részenként legalább egyet) fog finanszírozni. 

A támogatás maximális összege kedvezményezettenként 240 000 euró.  

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló 

összes pénzeszközt. 

 

7. A pályázatok benyújtásának határideje 

A támogatási kérelmeket a pályázati felhívás weboldalán elérhető elektronikus űrlapon kell 

benyújtani az EU valamely hivatalos nyelvén. 

A megfelelően kitöltött pályázati űrlapot 2018. július 26-ig (brüsszeli idő szerint déli 12:00 óráig) kell 

elküldeni. 

A papíron, faxon, e-mailben, pendrive-on vagy egyéb módon benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. 

8. Kiegészítő információk 

Kérdéseit a következő e-mail-címre küldheti:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

