KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/S15/2018
Mainai ir judumas sporto srityje

Šiuo kvietimu teikti paraiškas pagal 2018 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimą C(2018)1602/1 dėl
2018 m. metinės darbo programos, skirtos bandomiesiems projektams ir parengiamiesiems
veiksmams vykdyti švietimo, sporto ir kultūros srityse, siekiama įgyvendinti parengiamąjį
veiksmą „Mainai ir judumas sporto srityje“.
Sportas – labai veiksminga priemonė siekiant suburti žmones tarptautiniu, nacionaliniu, regionų
ir vietos lygmenimis ir stiprinti jų ryšius. Bendradarbiavimas, partnerystės ir mainai vietos
lygmeniu tarp ES šalių ir su ES nepriklausančiomis šalimis gali padėti ugdyti naujus įgūdžius ir
skatinti teigiamus visuomenės pokyčius. Be to, visų lygių sporto organizacijos paprastai noriai
bendradarbiauja tarptautiniu lygmeniu.
Sportas padeda labiau pažeidžiamiems visuomenės nariams pajusti bendrystę su kitais
žmonėmis ir skatina aktyvų pilietiškumą. Tai – priemonė, padedanti integruotis didėjančiai
migrantų bendruomenei, kovoti su socialine atskirtimi, didinti kartų solidarumą ir skatinti lyčių
lygybę visuomenėje. Kitaip tariant, sportui tenka itin svarbus vaidmuo kuriant socialinę
sanglaudą ir įtraukias bendruomenes.
Šiuo parengiamuoju veiksmu siekiama prisidėti prie sporto organizacijų pastangų paremti
darbuotojų judumą mokymosi tikslais. Žmonių, idėjų ir gerosios praktikos mainai gali būti
naudingi ne tik asmenims, bet ir organizacijoms bei apskritai visam sportui.
Šiuo atveju judumą mokymosi tikslais reikėtų aiškinti kaip galimybę žmonėms persikelti iš
vienos šalies į kitą, kuri nėra jų gyvenamoji šalis, mokymosi tikslais ar siekiant pasinaudoti
kitomis mokymosi galimybėmis, įskaitant stažuotes, neformalų mokymąsi, dėstymą ir
dalyvavimą tarptautinėje profesinio tobulėjimo veikloje. Šia patirtimi siekiama sudaryti žmonėms
sąlygas įgyti naujų įgūdžių, padidinsiančių jų galimybes įsidarbinti ir prisidėsiančių prie
asmeninio jų tobulėjimo.
Sporto srities darbuotojams, kaip antai treneriams, vadovams ar instruktoriams tenka svarbus
vaidmuo – jie vadovauja ir ugdo savo auklėtinius, daro poveikį jų žinioms, įgūdžiams, sveikatai,
gerovei ir vertybėms. Jie turi unikalią galimybę puoselėti socialinę įtrauktį, ugdyti sąžiningumą,
skiepyti pagarbą bendrosioms vertybėms ir skatinti fizinį aktyvumą visose amžiaus grupėse.
Šio kvietimo teikti paraiškas teisinis pagrindas – parengiamasis veiksmas, kaip numatyta
2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos
reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1) 54 straipsnio 2 dalies
b punkte.
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1. Tikslai, tema(-os), prioritetai ir rezultatai
Bendrasis tikslas, kurio siekiama šiuo veiksmu, – suteikti galimybę sporto darbuotojams
(sportininkų aplinkai) pagerinti savo įgūdžius ir kvalifikacijas bei įgyti naujų įgūdžių
naudojantis judumu mokymosi tikslais, t. y. kurį laiką mokantis užsienio šalyje (ES ir už
jos ribų). Judumas mokymosi tikslais turėtų būti laikomas investicija į žmogiškąjį kapitalą ir
įvairių sporto organizacijų pajėgumų didinimą.
Šioje srityje judumo mokymosi tikslais galimybės turėtų būti suteiktos:



treneriams ir kitiems sporto organizacijų
susijusiems su profesionaliu sportu;
treneriams ir kitiems sporto organizacijų
susijusiems su mėgėjišku sportu.

darbuotojams

(įskaitant

savanorius),

darbuotojams

(įskaitant

savanorius),

Šiuo parengiamuoju veiksmu siekiama daryti poveikį dviejose svarbiose srityse:



sporto darbuotojų žinių gilinimo ir praktinės patirties kaupimo;
tarptautinio bendradarbiavimo plėtojimo sporto srityje siekiant judumo mokymosi tikslais.

Laukiami rezultatai:



reguliarių sporto darbuotojų mainų programa;
Europos trenerių ir sporto darbuotojų tinklų kūrimas.

Konkretus tikslas, kurio siekiama šiuo parengiamuoju veiksmu, – skatinti judumą
mokymosi tikslais ir mainus, remiant tarptautinį sporto aspektą. Pastarąjį aspektą reikėtų
plėtoti bendradarbiaujant ne mažiau kaip trims organizacijoms, įsisteigusioms trijose skirtingose
ES valstybėse narėse (paraišką teikiančiai organizacijai ir dviems kitoms organizacijoms,
įsisteigusioms skirtingose ES valstybėse narėse), ir bent vienai ES nepriklausančioje šalyje
įsisteigusiai organizacijai viename iš šių regionų: Vakarų Balkanų, Rytų partnerystės, Lotynų
Amerikos ir Azijos.
Tuomet veiksmas bus įgyvendinamas keturiomis atskiromis dalimis:
1 dalis: Bendradarbiavimas su Vakarų Balkanais
2 dalis: Bendradarbiavimas su Rytų partnerystės šalimis
3 dalis: Bendradarbiavimas su Lotynų Amerika
4 dalis: Bendradarbiavimas su Azija
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2. Tinkamumo kriterijai
Priimamos tik ES valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų paraiškos.
Informacija pareiškėjams iš Didžiosios Britanijos: atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad reikalavimus
būtina atitikti visą paramos teikimo laikotarpį. Jei Jungtinė Karalystė išstos iš ES per dotacijos
laikotarpį ir nesudarys su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinta, kad pareiškėjai iš Didžiosios
Britanijos toliau atitiktų reikalavimus, jums nebebus teikiamas ES finansavimas (tačiau pagal
galimybes galėsite toliau dalyvauti) arba turėsite pasitraukti iš projekto pagal dotacijos
susitarimo II straipsnio 17.2 punktą.
Kad būtų tinkami finansuoti, projektai turi būti pateikti pareiškėjų, atitinkančių šiuos kriterijus:



tai turi būti viešoji arba juridinio asmens statusą turinti privačioji organizacija, kuri veikia
sporto ir fizinio aktyvumo srityje ir užsiima sporto ir fizinės veiklos organizavimu.
turėti registruotą juridinio asmens buveinę vienoje iš 28 ES valstybių narių.

Pavyzdžiai (nebaigtinis sąrašas):








ne pelno organizacija (privačioji arba viešoji),
valdžios institucijos (nacionalinės, regioninės, vietos),
tarptautinės organizacijos,
sporto klubai,
universitetai,
švietimo institucijos,
įmonės.

Fiziniai asmenys pagal šį kvietimą negali teikti paraiškų dėl dotacijos.
Kad būtų galima įvertinti, ar pareiškėjas (-ai) atitinka reikalavimus, būtina pateikti šiuos
patvirtinamuosius dokumentus:




privatusis subjektas turi pateikti: išrašą iš oficialaus registro, įstatų kopiją, išrašą iš
prekybos arba asociacijos registro, PVM mokėtojo pažymėjimą (jeigu tam tikrose šalyse
prekybos registro numeris ir PVM mokėtojo kodas yra vienodi, būtinas tik vienas iš šių
dokumentų);
viešasis subjektas turi pateikti: nutarimo arba sprendimo, kuriuo įsteigiama valstybinė
įmonė, arba kito oficialaus dokumento, kuriuo įsteigiamas viešosios teisės
reglamentuojamas subjektas, kopiją.

Visų projekto dalių atveju paraiškas teikiančios organizacijos turi įrodyti, kad plėtoja
bendradarbiavimą arba užmezgė ryšius su subjektais, įsisteigusiais bent dviejose kitose
ES valstybėse narėse ir bent vienoje atitinkamo regiono šalyje. Konkrečios organizacijos
turi būti nurodytos paraiškos formoje.
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3. Reikalavimus atitinkanti veikla
Reikalavimus atitinka tik veikla, kuria siekiama 1 skyriuje nurodyto vieno ar kelių tikslų.
Konkrečiai, pareiškėjai turėtų siūlyti veiksmus, kuriais skatinamas trenerių ir kitų sporto
organizacijų darbuotojų (įskaitant savanorius) judumas, pasitelkiant vieną iš toliau nurodytų
veiklų (nebaigtinis pavyzdžių sąrašas):





mainus,
stažuotes,
mokymąsi ar studijas,
darbo stebėjimą.

Reikalavimus atitinka tik veikla, kurioje dalyvauja dalyviai iš ne mažiau kaip trijų
organizacijų, įsisteigusių trijose skirtingose ES valstybėse narėse (paraišką teikianti
organizacija ir dvi kitos organizacijos, įsisteigusios skirtingose ES valstybėse narėse) ir
bent vienos ES nepriklausančioje šalyje įsisteigusios organizacijos iš Vakarų Balkanų,
Rytų partnerystės, Lotynų Amerikos ir Azijos regionų.
Galimi pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad siūlomi mainai ir judumo veikla
neturėtų būti skirta sportininkams1.

4. Įgyvendinimo laikotarpis



Veikla negali būti pradedama anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau nei 2019 m.
kovo 31 d.
Veikla turi būti baigta iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Ilgiausia projektų trukmė – 6 mėnesiai.
Paraiškos dėl projektų, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei numatyta
šiame kvietime teikti paraiškas, nebus priimtos.

5. Skyrimo kriterijai
Reikalavimus atitinkančios paraiškos ir (arba) projektai vertinami remiantis šiais kriterijais:


Projekto aktualumas (1-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų): pirmajam
kriterijui bus taikomas minimalus 24 iš 40 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos
mažiau taškų, bus atmestos.
Pagal pirmąjį kriterijų pasiūlymai bus vertinami remiantis tuo:

1

Sportininkų dalyvavimas numatytas antrajame projekto etape pagal 2019 m. skelbsimą kvietimą teikti
paraiškas.
4







kokiu mastu jais padedama siekti 1 skyriuje aprašyto bendro tikslo, visų pirma
atsižvelgiant į siūlomas judumo mokymosi tikslais galimybes, ir kiek jos atitinka ES
sporto politiką;
kokiu mastu jais padedama siekti 1 skyriuje nustatytos veiklos rezultatų (t. y. reguliarių
sporto darbuotojų mainų programos ir Europos trenerių ir sporto darbuotojų tinklų
kūrimo);
kokiu mastu jais padedama siekti 1 skyriuje nustatyto konkretaus tikslo (tarptautinio
sporto aspekto skatinimo), visų pirma atsižvelgiant į tvirtų ES ir ne ES partnerių ryšių
plėtojimą srityse, susijusiose su judumu mokymosi tikslais.

 Kokybė (2-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų): antrajam kriterijui bus
taikomas minimalus 24 iš 40 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos mažiau taškų,
bus atmestos.
Pagal antrąjį kriterijų pasiūlymai bus vertinami pagal bendrą siūlomos veiklos aprašymo
kokybę ir jos įgyvendinimo metodiką. Bus atsižvelgiama į šiuos aspektus:






projekto veikloje dalyvaujančių ir naudą gaunančių asmenų skaičių;
išlaidų veiksmingumą (projekto išlaidų veiksmingumą ir tai, ar kiekvienai veiklai skiriami
tinkami ištekliai);
siūlomos veiklos tvarumą (veiklos, kuri bus vykdoma, mastą, be kita ko, pasibaigus
projektui);
projekto tikslų, metodikos, veiklos ir siūlomo biudžeto suderinamumą;
siūlomos metodikos kokybę ir tinkamumą.

 Projekto valdymas (3-ias kriterijus) (ne daugiau kaip 20 taškų): trečiajam kriterijui
bus taikomas minimalus 12 iš 20 taškų skaičius; paraiškos, įvertintos mažiau
taškų, bus atmestos.
Pagal trečiąjį kriterijų, pasiūlymai bus vertinami pagal tai, kokiu mastu pareiškėjai įrodo
gebėjimą organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti įvairius siūlomos veiklos aspektus. Bus
atsižvelgiama į šiuos aspektus:




bendrą projekto grupės veiklos kokybę;
numatomą riziką ir jos mažinimo veiksmus;
priemonių, kuriomis siekiama dalytis projekto rezultatais išorės organizacijose ir
visuomenėje, tinkamumą ir kokybę.

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 taškų skalę, taškus skiriant
pagal pirmiau nurodytą sistemą. Paraiškos, įvertintos mažiau taškų nei nurodyta pagal kiekvieną
kriterijų, bus atmestos.
Be to, mažiausias taškų skaičius už visus tris kriterijus kartu sudėjus – 70. Paraiškos,
įvertintos mažiau taškų, taip pat bus atmestos.
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6. Turimas biudžetas
Visam projektų bendrojo finansavimo biudžetui numatoma skirti 1 200 000 EUR.
ES dotacija negali viršyti didžiausios bendrojo finansavimo dalies, kuri sudaro 80 proc. tinkamų
finansuoti sąnaudų. Vėlesnių metų asignavimai bus patvirtinti vėliau.
Numatoma, kad bus finansuojami maždaug 5 projektai (bent po vieną iš kiekvienos dalies).
Didžiausia suma vienai dotacijai bus 240 000 EUR.
Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

7. Paraiškų pateikimo terminas
Dotacijų paraiškos turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų, naudojant elektroninę formą, kurią
galima rasti kvietimo teikti paraiškas interneto svetainėje.
Tinkamai užpildyta paraiškos forma turi būti pateikta iki 2018 m. liepos 26 d. (12.00 val. Briuselio laiku).
Popieriuje forma, faksu, e. paštu, USB raktu ar kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimtos.

8. Papildoma informacija
Jei kyla klausimų, kreipkitės šiuo e. paštu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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