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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/S15/2018 

Izmenjava in mobilnost v športu 

 

Ta razpis za zbiranje predlogov bo omogočil izvajanje pripravljalnega ukrepa „Izmenjava in 

mobilnost v športu“ v skladu s Sklepom Komisije C(2018) 1602/1 z dne 21. marca 2018 o 

sprejetju letnega delovnega programa za leto 2018 za izvajanje pilotnih projektov in 

pripravljalnih ukrepov na področju izobraževanja, športa in kulture. 

Šport je učinkovito orodje za zbliževanje ljudi na mednarodni, nacionalni, regionalni in lokalni 

ravni ter za razvoj stikov med njimi. Sodelovanje, partnerstva in izmenjave na lokalni ravni 

znotraj EU kot tudi z državami nečlanicami EU lahko prispevajo k razvoju novih spretnosti in 

pozitivno vplivajo na družbene spremembe. Športne organizacije na vseh ravneh so že po 

naravi odprte za mednarodno sodelovanje.  

Šport krepi občutek pripadnosti družbi med njenimi ranljivimi člani in spodbuja aktivno 

državljanstvo. Pomaga lahko vključevati naraščajočo populacijo migrantov, preprečevati 

socialno izključenost, krepiti medgeneracijsko solidarnost in prispevati k enakosti spolov v 

družbi. Z drugimi besedami, šport ima pomembno vlogo pri ustvarjanju socialne kohezije in 

vključujoče skupnosti.  

Namen tega pripravljalnega ukrepa je prispevati k prizadevanjem športnih organizacij s podporo 

učne mobilnosti njenega osebja. Izmenjava ljudi, idej in dobrih praks lahko prinaša koristi 

posameznikom, njihovim organizacijam in športu kot celoti. 

Učna mobilnost v tem okviru pomeni preselitev posameznika v državo, ki ni država njegovega 

stalnega prebivališča, z namenom usposabljanja ali drugega načina učenja, kar vključuje 

pripravništva, neformalno učenje, poučevanje ali sodelovanje pri nadnacionalnih dejavnostih 

strokovnega izpopolnjevanja. Cilj takih izkušenj je omogočiti posameznikom, da pridobijo nove 

spretnosti, ki bodo izboljšale njihovo prihodnjo zaposljivost, pa tudi njihov osebni razvoj.  

Športni delavci, kot so trenerji, menedžerji ali inštruktorji, igrajo ključno vlogo v športu – z 

vodenjem in usmerjanjem udeležencev vplivajo na njihovo znanje, spretnosti, zdravje, dobro 

počutje in vrednote. So v edinstvenem položaju, da spodbujajo socialno vključevanje, ščitijo 

celovitost, spodbujajo spoštovanje skupnih vrednot in podpirajo telesno dejavnost pri vseh 

družbenih skupinah.  

Pravna podlaga za ta razpis za zbiranje predlogov je: pripravljalni ukrep v smislu člena 54(2)(b) 

Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o 

finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, 

Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, 26.10.2012, str. 1). 
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1. Cilji – teme – prednostne naloge – rezultati 

Splošni cilj tega ukrepa je dati priložnost osebju športnih organizacij (spremstvu 

športnikov), da z bivanjem za določen čas v tuji državi (v EU in zunaj nje) v okviru učne 

mobilnosti izboljša svoje kompetence in izobrazbo ter pridobi nove spretnosti. Učno 

mobilnost je treba razumeti kot naložbo v človeški kapital in prispevek h krepitvi zmogljivosti 

različnih športnih organizacij.  

Priložnosti za učno mobilnost v tem okviru so namenjene: 

 trenerjem in drugemu osebju športnih organizacij (vključno s prostovoljci), povezanemu 

s profesionalnim športom; 

 trenerjem in drugemu osebju športnih organizacij (vključno s prostovoljci), povezanemu 

z množičnim športom. 
 

Namen ukrepa je učinkovati na dveh glavnih področjih: 

 izboljšati znanje in sposobnosti športnega osebja; 

 razviti mednarodno sodelovanje na področju učne mobilnosti v športu. 

 

Pričakovani rezultati vključujejo: 

 vzpostavitev rednih izmenjav za športno osebje; 

 vzpostavitev evropskih mrež trenerjev in športnega osebja. 

 

Specifični cilj tega ukrepa je podpreti učno mobilnost in izmenjave ter spodbujati 

mednarodno razsežnost športa. Slednji vidik je treba razviti v obliki sodelovanja med vsaj 3 

organizacijami v 3 različnih državah članicah EU (organizacija vložnica in 2 drugi organizaciji s 

sedežem v različnih državah članicah EU) in vsaj eno organizacijo s sedežem v državi nečlanici 

EU v eni od naslednjih regij: Zahodni Balkan, države vzhodnega partnerstva, Latinska Amerika 

in Azija.      

Ukrep bo zato izveden v 4 različnih sklopih: 

Sklop 1: sodelovanje z Zahodnim Balkanom 

Sklop 2: sodelovanje z državami vzhodnega partnerstva 

Sklop 3: sodelovanje z Latinsko Ameriko 

Sklop 4: sodelovanje z Azijo 
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2. Merila za upravičenost 

Upravičene so samo vloge, ki jih oddajo pravne osebe s sedežem v državah članicah EU. 

Za vložnike iz Velike Britanije: merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno obdobje, 

za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v 

obdobju, za katero so bila dodeljena nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o 

tem, da so britanski vložniki še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva 

EU (pri čemer boste v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali 

projekt opustiti na podlagi člena II.17.2 sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev. 

Projekti so upravičeni, če jih oddajo vložniki, ki izpolnjujejo naslednja merila: 

 so javne ali zasebne organizacije s statusom pravne osebe, ki so dejavne na področju 

športa in telesnih dejavnosti ter organizirajo športne in telesne dejavnosti;  

 imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.  

 

Primeri (seznam ni izčrpen): 

 neprofitne organizacije (zasebne ali javne); 

 javni organi (državni, regionalni, lokalni); 

 mednarodne organizacije; 

 športni klubi; 

 univerze; 

 izobraževalne institucije; 

 podjetja. 

 

Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na podlagi tega razpisa. 

Za ovrednotenje upravičenosti vložnikov so potrebna naslednja dokazila: 

 zasebni subjekt: izpisek iz uradnega lista, kopija akta o ustanovitvi, izpisek iz 

poslovnega registra ali registra družb, potrdilo o tem, ali je družba zavezanec za DDV (v 

nekaterih državah sta številka vpisa v poslovni register in davčna številka enaki; v takem 

primeru je treba predložiti le enega od teh dokumentov); 

 javni subjekt: kopija resolucije ali odločbe o ustanovitvi javne družbe ali drug uradni 

dokument, s katerim se ustanavlja subjekt javnega prava. 

 

Za vse sklope morajo organizacije vložnice dokazati vzpostavljeno sodelovanje/kontakt s 

subjekti s sedežem v vsaj 2 drugih državah članicah EU in vsaj eno državo v ustrezni 

regiji. Zadevne organizacije je treba opredeliti v obrazcu za vlogo.  

 

  



4 

 

3. Upravičene dejavnosti 

Upravičene so samo dejavnosti, namenjene doseganju enega ali več ciljev iz točke 1.  

Od vložnikov se pričakuje, da predlagajo ukrepe za spodbujanje mobilnosti trenerjev in drugega 

osebja športnih organizacij (vključno s prostovoljci), med drugim tudi z naslednjimi primeri 

dejavnosti (seznam ni izčrpen): 

 izmenjave;  

 delovne prakse;  

 obdobja usposabljanja/študija;  

 sledenje na delovnem mestu. 

Upravičene so samo dejavnosti, ki vključujejo udeležence vsaj 3 organizacij s sedežem v 

3 različnih državah članicah EU (organizacija vložnica in 2 drugi organizaciji s sedežem v 

različnih državah članicah EU) in vsaj ene organizacije s sedežem v državi nečlanici EU, 

in sicer na Zahodnem Balkanu, v državi vzhodnega partnerstva, Latinski Ameriki ali Aziji.  

Morebitne vložnike opozarjamo, da predlagane dejavnosti izmenjave in mobilnosti ne 

smejo vključevati športnikov kot udeležencev1.  

 

4. Obdobje izvajanja 

 Dejavnosti se ne smejo pričeti pred 1. januarjem 2019 ali po 31. marcu 2019. 

 Dejavnosti se morajo zaključiti do 31. decembra 2020. 

Projekti lahko trajajo največ 6 mesecev. 

Vloge za projekte, katerih trajanje je krajše ali daljše od obdobja, ki ga določa ta razpis za 

zbiranje predlogov, bodo izključene. 

 

5. Merila za dodelitev 

Upravičene vloge/projekti bodo ocenjene po naslednjih merilih: 

  Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk): za merilo 1 se bo uporabljal 

minimalni prag 24 točk od 40. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, 

bodo zavrnjene. 

V okviru merila 1 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri: 

 prispevajo k splošnemu cilju ukrepa iz točke 1, zlasti v zvezi s predlaganimi priložnostmi 

učne mobilnosti, in so v skladu s politikami EU na področju športa; 

                                                           
1 
Vključitev športnikov je predvidena v drugi fazi projekta v razpisu za zbiranje predlogov, ki bo objavljen 

leta 2019. 
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 prispevajo k pričakovanim rezultatom ukrepa iz točke 1 (tj. sistem rednih izmenjav za 

športno osebje, vzpostavitev evropskih mrež trenerjev in športnega osebja); 

 prispevajo k specifičnemu cilju iz točke 1 (spodbujati mednarodno razsežnost športa), 

zlasti z vzpostavitvijo tesnih vezi med državami članicami in njihovimi partnericami zunaj 

EU na področjih, povezanih z mobilnostjo za učne namene. 

 

 Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk): za merilo 2 se bo uporabljal minimalni prag 

24 točk od 40. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, bodo zavrnjene. 

V okviru merila 2 bodo predlogi ocenjeni na podlagi kakovosti celotne zasnove 

predlaganih dejavnosti in metodologije, ki je bila uporabljena za njihovo izvajanje. 

Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 število udeležencev, ki imajo koristi od dejavnosti projekta; 

 stroškovna učinkovitost (v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje 

ustrezna sredstva posameznim dejavnostim); 

 trajnost predlaganih dejavnosti (v kolikšni meri se bodo dejavnosti izvajale tudi po koncu 

projekta); 

 usklajenost ciljev projekta, metodologije, aktivnosti in predlaganega proračuna; 

 kakovost in izvedljivost predlagane metodologije. 

 

 Upravljanje projekta (merilo 3) (največ 20 točk): za merilo 3 se bo uporabljal 

minimalni prag 12 točk od 20. Vloge, ki ne bodo dosegle tega minimalnega praga, 

bodo zavrnjene. 

V okviru merila 3 bodo predlogi ocenjeni na podlagi tega, v kolikšni meri vložnik 

dokazuje svoje sposobnosti organizacije, usklajevanja in izvajanja različnih vidikov 

predlaganih dejavnosti. Upoštevani bodo naslednji vidiki: 

 

 celotna kakovost projektne skupine; 

 predvidena tveganja ter blažilni ukrepi zanje; 

 ustreznost in kakovost ukrepov, namenjenih izmenjavi rezultatov projekta z zunanjimi 

organizacijami in splošno javnostjo. 

 

Upravičene vloge bodo točkovane z največ 100 točkami na podlagi zgoraj navedenega 

uteževanja. Vloge, ki ne bodo dosegle minimalnih pragov navedenih meril, bodo zavrnjene. 

Za vsa tri merila skupaj se bo uporabljal minimalni prag 70 točk. Vloge, ki ne bodo dosegle 

tega minimalnega praga, bodo prav tako zavrnjene. 

 

6. Razpoložljiva proračunska sredstva 
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Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov, so ocenjena na 

1 200 000 EUR.  

Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % 

upravičenih stroškov. Odobritve za naslednja leta bodo potrjene naknadno. 

Predvideno je financiranje približno 5 projektov (vsaj enega za vsak sklop). 

Najvišji možni znesek za posamezna nepovratna sredstva je 240 000 EUR.  

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

7. Rok za vložitev vlog 

Vloge za nepovratna sredstva je treba sestaviti v enem od uradnih jezikov EU in ob uporabi 

elektronskega obrazca, ki je na voljo na spletnem naslovu razpisa za zbiranje predlogov. 

V celoti izpolnjen obrazec je treba predložiti do 26. julija 2018 do 12.00 (po bruseljskem času). 

Vloge, poslane na papirju po faksu, elektronski pošti ali na ključu USB oz. na kakršen koli drug način, ne 

bodo sprejete. 

8. Dodatne informacije 

Morebitna vprašanja naslovite na:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

