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KÂR AMACI GÜTMEYEN AVRUPA SPOR ETKİNLİKLERİ 

KÂR AMACI GÜTMEYEN AVRUPA SPOR ETKİNLİKLERİNİN AMAÇLARI NELERDİR?  

Bu Eylemin amaçları şunlardır: 

 

 Başta AB Cinsiyet Eşitliği Stratejisi ve AB Engelliler Stratejisi olmak üzere, sosyal içerme ve eşit fırsat konularında spor 

alanındaki AB stratejilerinin uygulanmasını desteklemek  

 Spora ve fiziksel faaliyete katılımı teşvik etmek amacıyla AB Fiziksel Faaliyet Kılavuzlarının uygulanmasını desteklemek, 

 Avrupa Spor Haftasının muhtemel organizasyonunu desteklemek. 

KÂR AMACI GÜTMEYEN AVRUPA SPOR ETKİNLİKLERİ NEDİR?  

Bu eylem, Avrupa çapında spor etkinliklerinin organize edilmesi için finansal destek sağlamaktadır. Ayrıca, spor alanındaki 

Avrupa etkinlikleri kapsamında kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar veya kamu kurum/kuruluşları tarafından eş zamanlı 

olarak çok sayıda Avrupa ülkesinde organize edilen ulusal etkinlikleri de finanse edebilir. Bu etkinliklerden beklenen 

sonuçlar şu şekildedir: 

 Sosyal içerme, eşit fırsatlar ve sağlığı güçlendirici fiziksel faaliyetleri desteklemeyi amaçlayan etkinliklerde daha fazla 

görünürlük ve farkındalık;  

 Spora, fiziksel faaliyete ve gönüllü faaliyete artan katılım. 

BU EYLEM ALTINDA HANGİ FAALİYETLER DESTEKLENMEKTEDİR?  

Etkinliklerin desteklenmesi,  belirli bir etkinliğin hazırlığından, organizasyonundan ve takibinden sorumlu  

kurum/kuruluşlara AB hibelerinin verilmesi sonucunu doğuracaktır. En az on iki Program Ülkesinden  sporla ilgilenen 

kişilerin etkinliğe katılması ile ulusötesi unsur sağlanacaktır. Aşağıdaki standart faaliyetler bu eylem altında 

desteklenecektir (kapsamlı olmayan liste): 

 etkinlik yaklaşırken sporculara, antrenörlere, organizatörlere ve gönüllülere eğitim faaliyetleri organize edilmesi  

 etkinliğin organizasyonu 

 spor etkinliğine yan faaliyetlerin organize edilmesi (konferanslar, seminerler)  

 geçmiş faaliyetlerinin uygulanması (değerlendirmeler, gelecek planları hazırlanması).  

BU EYLEM ALTINDA HANGİ FAALİYETLER UYGUN DEĞİLDİR?  

 Ulusal, uluslararası seviyede veya Avrupa seviyesinde spor federasyonları/ligler tarafından düzenli olarak yıllık olarak 

organize edilen spor müsabakaları;  

 Profesyonel spor müsabakaları. 

KÂR AMACI GÜTMEYEN AVRUPA SPOR ETKİNLİKLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İÇİN KULLANILAN 
ÖLÇÜTLER NELERDİR?  
Kâr amacı gütmeyen bir Avrupa spor etkinliğinin bir Erasmus+ hibesine uygun olması için karşılaması gereken resmi 
ölçütler aşağıda listelenmiştir: 
 

UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİ 

Kimler başvurabilir? 

Bir Program Ülkesinde yerleşik olan spor alanında faal her türlü kamu kurum/kuruluşu veya kâr 

amacı gütmeyen kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş (kapsamlı olmayan liste): 

 Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede spordan sorumlu bir kamu kurum/kuruluşu, 

 Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası seviyede veya Avrupa seviyesinde bir spor 

kurum/kuruluşu. 

 Spor alanındaki bir Avrupa etkinliği çerçevesinde organize edilen ulusal bir etkinliğin 

koordinatörü  

olabilir. 

Katılımcıların profili 
Kâr amacı gütmeyen bir Avrupa spor etkinliği, en az 12 farklı Program Ülkesinden katılımcıları 

içermektedir. 

Projenin süresi 1 yıla kadar (hazırlık aşamasından takibe). 

Nereye 

başvurulmalıdır?  

Brüksel’de yerleşik Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansına 
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Ne zaman 

başvurulmalıdır? 

Başvuru sahipleri hibe başvurularını aşağıdaki tarihler itibariyle sunmalıdır: 

 Aynı yılın 1 Haziranında başlayan projeler için en geç 14 Mart 2014, (Brüksel saati ile 

öğle) saat 12:00’ye kadar  

 Takip eden yıl 1 Ocak’ta başlayan projeler için en geç 15 Mayıs2014, (Brüksel saati 

ile öğle) saat 12:00’ye kadar  

Nasıl başvurulmalıdır? Nasıl başvurulması gerektiği ile ilgili detaylar için lütfen bu Rehberin C Bölümüne bakınız. 

 

Başvuru sahibi kurum/kuruluş eleme ve seçim ölçütleri açısından değerlendirilecektir. Daha fazla bilgi için lütfen bu 
Rehberin C Bölümünü inceleyiniz. 
 

HİBE ÖLÇÜTLERİ 
 

Projeler aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir: 

 

Projenin uygunluğu  

(azami 30 puan) 

  Teklifin aşağıdaki hususlarla uygunluğu: 

- Avrupa politikalarının spor alanındaki hedefleri  

- Eylemin hedefleri ve öncelikleri ("Kâr Amacı Gütmeyen Avrupa 

Spor Etkinliğinin Amaçları Nelerdir" bölümüne bakınız) 

  Ne ölçüde: 

- Teklif gerçek ve doğru bir ihtiyaç analizine dayanmakta 

- Hedefler açıkça tanımlanmış, gerçekçi ve katılımcı 

kurum/kuruluşlar ile hedef grupların sorunlarını ele almakta 

- Teklif yenilikçi ve/veya hali hazırda katılımcılar tarafından 

yürütülmüş diğer girişimleri tamamlayıcı nitelikte 

- Teklif tek bir ülkede münferiden yürütülen faaliyetlerle elde 

edilmemiş olacak sonuçlar aracılığıyla AB seviyesinde katma değer 

getirmekte 

Proje tasarımı ve  

uygulamasının kalitesi 

(azami 40 puan) 

 Hazırlık, uygulama, izleme, değerlendirme ve yaygınlaştırma ile ilgili 

uygun aşamalar da dâhil, çalışma programının tüm aşamalarının 

açıklığı, bütünlüğü ve kalitesi 

  Proje hedefleri, metodoloji, faaliyetler ve talep edilen bütçe arasında 

tutarlılık 

 Önerilen metodolojinin kalitesi ve uygulanabilirliği 

 Projenin spor uygulaması (öğretim, yarışmalar, antrenörlük vb.) gibi 

farklı alanlarda uzmanlık sahibi kişileri kapsama oranı  

 Yönetim düzenlemelerinin mevcudiyeti ve kalitesi (zaman çizelgeleri, 

organizasyon, görevler ve sorumluluklar iyi tanımlanmış ve gerçekçi) 

 Proje uygulamasının yüksek kalitede olmasını, zamanında ve bütçesine 

uygun tamamlanmasını sağlamak için, kalite kontrol tedbirlerinin 

mevcudiyeti ve uygunluğu 

 Projenin maliyet açısından etkin olma ve her bir faaliyete uygun 

kaynakları tahsis etmekte oranı 
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Etki ve yaygınlaştırma  

(azami 30 puan) 

  Proje çıktılarını değerlendirmeye yönelik tedbirlerin kalitesi 

 Projenin potansiyel etkisi: 

- Projenin döngüsü içinde ve sonrasında katılımcılar ve katılımcı 

kurum/kuruluşlar üzerinde 

- Yerel, bölgesel, ulusal seviyede ve/veya Avrupa seviyesinde 

projeye doğrudan katılan kurum/kuruluşların ve bireylerin dışında 

 Yaygınlaştırma planının kalitesi: proje çıktılarını katılımcı 

kurum/kuruluşların içinde ve dışında paylaşmaya yönelik tedbirlerin 

uygunluğu ve kalitesi 

 Etkinliğin ve AB desteğinin görünürlüğünü ve medyada yer almasını 

sağlamaya yönelik tedbirlerin kalitesi 

 

 
 
 

Hibe tahsisi açısından dikkate alınması için teklifler en az 60 puan almalıdır. Ayrıca, teklifler yukarıda belirtilen hibe 

ölçütü kategorilerinin her birinde azami puanın en az yarısını almalıdır (başka bir deyişle “proje uygunluğu” ve "etki, 

yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik" kategorileri için en az 15’er puan; “projenin tasarımının ve uygulamasının kalitesi” 

kategorisi için en az 20 puan). 
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HİBE TAHSİS KURALLARI NELERDİR? 
 

Projenin bütçesi, aşağıdaki hibe tahsis kuralları uyarınca hazırlanmalıdır (AVRO cinsinden): 

 

Uygun harcamalar 
Finansman 

mekanizması 
Tutar Tahsis kuralı 

Faaliyet 

 maliyeti  

Aşağıdakiler de dâhil, projenin tamamlayıcı 

faaliyetlerinin uygulanması ile doğrudan bağlantılı 

olan her türlü maliyet: 

Uygun doğrudan maliyet: 

-Personel 

-Seyahat ve harcırah 

-Ekipman 

-Tüketim malzemeleri ve ikmal maddeleri 

-Taşeronluk 

-Gümrük vergileri, vergiler ve harçlar 

-Diğer maliyet 

Dolaylı maliyet:  

Projenin uygun doğrudan maliyetinin %7’sini 

aşmayan sabit oran tutarı, dolaylı maliyet altında 

uygundur. Bunlar yararlanıcının genel idari 

maliyetini temsil etmekte olup projeye yüklenebilir 

nitelikte kabul edilebilir (örneğin elektrik veya 

internet faturaları, taşınmazlar ile ilgili maliyet, 

sabit personel maliyeti vb.) 

Uygun maliyetin bir kısmı 

Azami verilen hibe:  

2.000.000 AVRO 

Toplam uygun maliyetin azami %80’i. 

Şarta bağlı: Talep edilen 

bütçe planlanan faaliyetler 

ile bağlantılı olarak 

gerekçelendirilmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


