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V květnu byly vyhlášeny další tři výzvy v oblasti sportu – dvě přípravné akce (PA):
1. Sport jako nástroj integrace a sociálního začlenění uprchlíků
2. Místní sportovní programy a inovace infrastruktury
a jeden pilotní projekt (PP):
3. Budování investigativních kapacit pro lepší boj proti dopingu ve sportu v Evropě,
k nimž 3. června uspořádala výkonná agentura EACEA v Bruselu informační seminář. Výzvy byly
zveřejněny na portálu F&T, termín pro podávání žádostí je 16. června 2021 v 17:00.
Pilotní projekty a přípravné akce jsou iniciativou Evropského parlamentu, který rozhoduje o jejich
aktuálním zaměření i rozpočtu (není alokován z celkového rozpočtu programu Erasmus+, ale je přidán
navíc). Samotné výzvy pak od roku 2021 nově spravuje výkonná agentura EACEA. Tento typ projektů má
pouze jednoho příjemce (mono-beneficiary) a slouží k přípravě budoucích aktivit EU v oblasti sportu. PP
a PA budou v současném programovém období vypisovány každoročně.
Pilotní projekty jsou iniciativy experimentální povahy, které trvají maximálně dva roky a jsou určeny
k testování proveditelnosti a užitečnosti nových aktivit. Přípravné akce trvají nejvýše tři roky a slouží
k přípravě návrhů nových EU politik, právních předpisů, programů atp. Obvykle navazují na úspěšný
pilotní projekt se stejným tématem.
Tomasz Frankowski (EP) na úvod zdůraznil, že Evropský parlament vnímá sport jako důležitý nástroj,
který může výrazně pomoct s integrací uprchlíků do společnosti. Yves Le Lostecque (EACEA) doplnil, že
letošní témata dobře korespondují s prioritami Erasmu, mezi něž patří jak inkluze, tak (v oblasti sportu)
větší podpora lokálních klubů, boj proti dopingu i propagace zdravého životního stylu a pohybu.

Cíle, témata, aktivity a dopad
Yves Le Lostecque (EACEA) dále přiblížil aktuální výzvy. V rámci nich EACEA plánuje letos podpořit
rozpočtem 5,23 milionů eur celkem 15 projektů.
-

PA: Na každou výzvu je alokován rozpočet 2 miliony eur, z nějž by mělo být podpořeno zhruba
7 projektů v každé PA. Maximální výše grantu na projekt v rámci výzvy zaměřené na integraci
uprchlíků je 200 tisíc eur, v rámci výzvy zaměřené na místní programy 400 tisíc eur.

-

PP: Bude podpořen pouze jeden projekt, na nějž je vyhrazeno 1,5 milionu eur.

Délka trvání projektů je stejná pro PA i PP – od 18 do 24 měsíců. Pro inspiraci, jak mohou projekty
vypadat, byla v březnu 2020 vydána brožura obsahující úspěšné projekty z let 2016–19.
Vyhodnocení aktuální výzvy se předpokládá do konce tohoto roku, výsledky by měly být známy během
prosince a tentýž měsíc by se měly podepisovat smlouvy.
1. Sport jako nástroj integrace a sociálního začlenění uprchlíků (PA)
Cílem této PA je přispět k úspěšné sociální integraci uprchlíků – v tom mají důležitou roli projekty na
lokální úrovni, jelikož umožňují uprchlíkům začlenit se do místních komunit. Jako uprchlík je definován

člověk s oficiálním statusem „uprchlík“ v členském státě EU a také osoby, které o přiznání statusu
uprchlíka v EU oficiálně požádaly, ale jejich žádost zatím nebyla vyřízena.
Hlavní cíle této PA jsou:
- podpora osvědčených postupů v Evropě a vývoj metod pro posuzování jejich dopadu a pro jejich
reprodukovatelnost,
- podpora přímého propojení uprchlíků a hostitelských komunit,
- podpora celoevropského přístupu, kterým se zvýší potenciál hostitelských komunit v zapojování
uprchlíků do společnosti prostřednictvím sportu.
Očekávaným výstupem je pořádání sportovních aktivit pro uprchlíky, provozování sportu a fyzické
aktivity uprchlíků a podpora spolupráce uprchlíků s hostitelskými komunitami při pořádání aktivit.
K dispozici je také summary (i v češtině) s nejdůležitějšími informacemi k výzvě.
2. Místní sportovní programy a inovace infrastruktury (PA)
Tato iniciativa vznikla na podporu rozvoje nových forem provozování sportu a fyzické aktivity, jelikož
potřeby a preference lidí se v dnešní době mění a nabídka sportovního vyžití tradičních organizací
pokulhává za poptávkou jednotlivců.
Cílem této PA je podpořit sportovní organizace a kluby, aby v zájmu přilákání nové generace:
- přicházely s inovativními postupy,
- rozšiřovaly nabídku svých aktivit, aby byla diverzifikovanější, méně formální, otevřená
a atraktivní pro nové cílové skupiny,
- rozvíjely lehké a flexibilní infrastruktury umožňující sportovní vyžití na různých místech,
- zvyšovaly informovanost o nových aktivitách a jejich přínosech,
- rozvíjely malá rekreační sportovní zařízení.
K dispozici je také summary (i v češtině) s nejdůležitějšími informacemi k výzvě.
3. Budování investigativních kapacit pro lepší boj proti dopingu ve sportu v Evropě (PP)
Podle EP je potřeba, aby měl evropský anti-dopingový systém speciální strategii, úzce spolupracoval
s donucovacími orgány, měl rozvinutou kapacitu na investigativní činnost, systém ochrany whistleblowerů atd. Proto chce touto výzvou podpořit antidopingové agentury ve vývoji nové strategie v boji
proti dopingu.
Hlavní cíle tohoto PP jsou:
- rozvoj protokolů pro evropské anti-dopingové agentury, aby bylo zajištěno shromažďování
důkazů a sdílení informací mezi agenturami a donucovacími orgány,
- pokrýt všechny evropské země (ideálně i ty, které nejsou členy EU), aby byla možná dostatečná
harmonizace investigativních standardů.
Mezi specifické cíle EP a EK dále patří rozvoj doplňkových opatření a aktivit, které by byly přístupné co
nejvíce agenturám, nebo umožnění spolupráce agentur se světovou anti-dopingovou agenturou WADA
ve vyšetřování či ochraně whistle-blowerů.

Administrativa a financování
Alba Chiara Tiberi a Anne Spangemacher (EACEA) prezentovaly kritéria přípustnosti, způsobilosti, výběru
a kritéria pro udělení grantu – všechna jsou detailně popsána ve výzvách a v summary.
Alba Ch. Tiberi upozornila na to, že projekty musí předložit veřejná nebo soukromá organizace s právní
subjektivitou (příp. i živnostník) působící převážně v oblasti sportu a pravidelně organizující sportovní
soutěže na jakékoli úrovni. Zároveň dodala, že PA zaměřená na integraci uprchlíků je určená spíše pro
lokální organizace, zatímco PA k místním sportovním programům má mít „evropskou dimenzi“ (ale ani
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lokální subjekty nejsou z této výzvy vyloučeny). PP v oblasti dopingu jsou určeny pro organizace
s mezinárodním dosahem a investigativními kapacitami, např. pro národní sportovní organizace.
Důležité je, že obě PA i PP mají jen jednoho příjemce, žadatelé tedy podávají přihlášku samostatně.
Ve výzvách jsou také blíže specifikovány způsobilé činnosti pro každou PA. V každém případě by měli
žadatelé zohlednit nediskriminační principy včetně jasného genderově vyváženého přístupu, inkluzi atp.
Na závěr představil Luciano di Fonzo (EACEA) pravidla financování. Žadatelé předloží odhadovaný
rozpočet, přičemž EK bude kofinancovat 80 % způsobilých nákladů. Subdodávky jsou možné, ale mají
omezení – není možné najmout si jiný subjekt na celkový management (ale např. na administrativu ano).
Projekty by měly být neziskové, v opačném případě bude zisk automaticky odečten z grantu.
Elif M. Marsman (EACEA) závěrem ukázala, jak funguje portál F&T a zmínila, že brzy bude vypsána výzva
pro experty-hodnotitele projektů.

Q&A
A: V plánu je podpořit 1 PP a dohromady maximálně 14 projektů v rámci obou výzev PA, ale nemusí to
být přesně 7 projektů na každou PA. Může se stát, že bude třeba v jedné PA podpořeno 5 projektů
a v druhé 9. Zároveň není možné přesouvat rozpočet z jedné výzvy na druhou, rozpočet už stanovil EP.
A: Z PA nejsou financovány klasické facility (haly, bazény, hřiště atp.), ale lehká sportovní zařízení, která
se umístí např. do parku. Smyslem výzvy není „financovat rekonstrukce“, ale zpřístupnit co nejvíce lidem
sportovní vyžití, umožnit široké veřejnosti provozovat pohybové aktivity na různých místech.
A: Co se týče evropské přidané hodnoty, kterou by měl mít každý projekt, není třeba se obávat toho, že
projekty nejsou mezinárodní – to logicky nejde, protože mají jen jednoho příjemce. Ale třeba integrace
uprchlíků do společnosti je součástí sportovní politiky EU, takže je to vysoce relevantní evropské téma.
A: Vysokoškolské instituce se do PA teoreticky zapojit mohou, splňují-li podmínky způsobilosti – jednou
z nich je, že musí pořádat pravidelné sportovní soutěže.
A: V žádosti je lepší uvádět jména členů týmu a jejich profily, pokud je již znáte, protože budou
posuzovány (bodovány) kompetence týmu. Životopisy nejsou povinné.
A: Počet pracovních balíčků není stanoven, záleží na charakteru projektu.
A: Vzhledem k tomu, že granty mají jen jednoho žadatele, žádný jiný subjekt nesmí být příjemcem grantu
ani nesmí hradit náklady.
A: Není nutné žádat přesně 200 nebo 400 tisíc eur na PA. Je možné žádat méně nebo i trochu více, ale
je důležité mít při tom na paměti, že bude posuzována finanční efektivita projektu.
A: Během podávání žádosti bude potřeba vypsat do formuláře rozpočtové kategorie (budget categories)
a podkategorie – v této fázi však stačí uvést pouze celkový rozpočet na kategorii.
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