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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – EAC/S05/2020 

Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων 

 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο την υλοποίηση του ετήσιου 

προγράμματος εργασίας του 2020 για την εκτέλεση πιλοτικών σχεδίων σύμφωνα με την 

απόφαση C(2020) 1194 της Επιτροπής της 4ης Μαρτίου 2020. 

Δεδομένου του όλο και μεγαλύτερου αριθμού προσφύγων που σκοπεύουν να εγκατασταθούν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για πρωτοβουλίες 

αποτελεσματικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης.  

Ο αθλητισμός είναι ένα από τα μέσα που διαθέτουμε για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων και 

τα τοπικά αθλητικά σχέδια έχουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο στη διευκόλυνση της ένταξης των 

προσφύγων στις νέες κοινότητες.  Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επίπεδο των 

κρατών μελών ή στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναληφθεί ένα 

ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών και ήδη έχουν τεθεί σε εφαρμογή καινοτόμα σχέδια. 

Το δυναμικό του αθλητισμού ως μέσου κοινωνικής ένταξης έχει πλέον τεκμηριωθεί πλήρως· 

πολλά κράτη μέλη της ΕΕ αξιοποιούν όλο και περισσότερα τα αθλητικά σχέδια για τη στήριξη 

της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στις κοινότητες υποδοχής και τις ευκαιρίες που αυτά 

παρέχουν. Αυτό το πιλοτικό σχέδιο αποτελεί συμβολή στην εν λόγω προσπάθεια και στην 

καλύτερη ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω του αθλητισμού. 

1. Στόχοι 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2016 με τίτλο «Προαγωγή μέτρων 

πολιτικής και δράσεων ΣΑΒΥ (σωματική άσκηση για τη βελτίωση της υγείας) για τους 

πρόσφυγες», καθώς και της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2017, 2018 και 2019 με τίτλο 

«Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων», η 

παρούσα προπαρασκευαστική δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη αθλητικών σχεδίων που 

επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των προσφύγων.  

Μέσω συγκεκριμένων δράσεων που αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω του 

αθλητισμού, τα αναμενόμενα αποτελέσματα αυτής της προπαρασκευαστικής δράσης θα 

περιλαμβάνουν: 

 την προώθηση της άμεσης συμμετοχής των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής· 

 την προώθηση μιας πανευρωπαϊκής προσέγγισης, που θα αυξάνει το δυναμικό των 

κοινοτήτων υποδοχής να επιδίδονται επιτυχώς στην ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω 

του αθλητισμού. 
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Ο όρος «πρόσφυγας» αναφέρεται στα άτομα τα οποία έχουν επίσημο καθεστώς πρόσφυγα σε 

κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και στα άτομα που έχουν υποβάλει επισήμως αίτηση αναγνώρισης 

καθεστώτος πρόσφυγα στην ΕΕ και των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί.  Τα 

άτομα από οικογένειες μεταναστών που δεν είναι «πρόσφυγες» εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.  

Η υλοποίηση του πιλοτικού σχεδίου θα λάβει δεόντως υπόψη τη συμπληρωματικότητα με το 

πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ για τον αθλητισμό, με τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο 

του Ταμείου ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF), καθώς και με εκείνες που 

χρηματοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πιλοτικού σχεδίου «Προώθηση της 

σωματικής δραστηριότητας για τη βελτίωση της υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη». 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα είναι τα ακόλουθα: 

 διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για πρόσφυγες 

 προώθηση της άθλησης και της σωματικής άσκησης των προσφύγων 

 προώθηση της συνεργασίας των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής στη 

διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 

 

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας 

Για να είναι επιλέξιμα, τα σχέδια πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που πληρούν τα 

ακόλουθα κριτήρια:  

 

 να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του αθλητισμού και οργανώνουν σε τακτική 

βάση αθλητικούς αγώνες σε οποιοδήποτε επίπεδο·  

 να έχουν την καταστατική έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.  

 

Λάβετε υπόψη ότι μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ της ΕΕ και του 

Ηνωμένου Βασιλείου1 την 1η Φεβρουαρίου 2020, και ιδίως του άρθρου 127 παράγραφος 6 και 

των άρθρων 137 και 138, οι αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι 

εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεωρείται ότι 

συμπεριλαμβάνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, κάτοικοι και οντότητες του ΗΒ είναι επιλέξιμοι να 

συμμετάσχουν στην παρούσα πρόσκληση. 

 

                                                           
1 Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας. 
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3. Επιλέξιμες δραστηριότητες 

Οι δραστηριότητες πρέπει να κατοχυρώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος ευρωπαϊκών 

κοινών αξιών2 και να σέβονται τις βασικές αυτές αρχές, και ειδικότερα την απαγόρευση των 

διακρίσεων, την ανοχή και την ισότητα των φύλων.   

Στη συνέχεια παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των κύριων δραστηριοτήτων που είναι 

επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:  

 Αθλητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προαγωγή της συμμετοχής των 

προσφύγων στις κοινωνίες της ΕΕ 

 Προετοιμασία και κατάρτιση προπονητών και αθλητικού προσωπικού που θα εργαστούν 

για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των προσφύγων μέσω του αθλητισμού 

 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προσδιορισμός ορθών πρακτικών σχετικά με τη 

συμμετοχή των προσφύγων σε αθλητικές δραστηριότητες με στόχο την ενσωμάτωσή 

τους στις κοινωνίες υποδοχής·  

 

Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να λαμβάνουν χώρα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η διάρκεια του 

σχεδίου θα είναι τουλάχιστον 24 μήνες και το ανώτερο 36 μήνες. 

Περίοδος υλοποίησης: 

 οι δραστηριότητες δεν μπορούν να αρχίσουν πριν από την 1-1-2021 

 οι δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31-12-2023 

 

Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα 

από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές. 

 

4. Κριτήρια επιλογής 

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

 συνάφεια του σχεδίου (κριτήριο 1) (μέγιστη βαθμολογία 40 μόρια – ελάχιστο όριο 20 

μόρια): βαθμός στον οποίο η πρόταση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των 

προτεραιοτήτων της δράσης που αναφέρεται ανωτέρω· 

 η πρόταση συμβάλλει στον στόχο της στήριξης της ενσωμάτωσης των προσφύγων 

στις κοινωνίες υποδοχής της ΕΕ μέσω του αθλητισμού. 

                                                           
2 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα C 326 της 
26.10.2012, σ. 0001 – 0390): «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της 
ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανόμενων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες 
αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση 
των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.» 
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 η πρόταση βασίζεται σε σχετικό και συγκεκριμένο προσδιορισμό των αναγκών των 

προσφύγων και των κοινωνιών υποδοχής· 

 οι στόχοι της πρότασης είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και αντιμετωπίζουν 

τα ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες και την τοπική κοινωνία υποδοχής. 

 

 ποιότητα (κριτήριο 2) (μέγιστη βαθμολογία 40 μόρια – ελάχιστο όριο 20 μόρια): η 

ποιότητα του συνολικού σχεδιασμού των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και η 

μεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής 

αποδοτικότητας, της βιωσιμότητας των προτεινόμενων δράσεων (ο βαθμός στον οποίο οι 

δράσεις θα πραγματοποιηθούν και μετά το τέλος του σχεδίου) και της πρότασης 

προϋπολογισμού·  

 η ποιότητα και η σκοπιμότητα των δραστηριοτήτων που προβλέπουν τη συμμετοχή 

των προσφύγων 

 η οικονομική αποδοτικότητα του σχεδίου (ο βαθμός στον οποίο το σχέδιο είναι 

οικονομικά αποδοτικό και διαθέτει επαρκείς πόρους σε κάθε δραστηριότητα)· 

 η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δράσεων (ο βαθμός στον οποίο οι δράσεις θα 

υλοποιούνται και μετά το τέλος του σχεδίου)· 

 η πρόταση προϋπολογισμού (η συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των 

δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού)· 

 

 διαχείριση του σχεδίου (κριτήριο 3) (μέγιστη βαθμολογία 20 μόρια – ελάχιστο όριο 

10 μόρια): ο βαθμός στον οποίο ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του να οργανώσει, 

να συντονίσει και να υλοποιήσει τις διάφορες επιμέρους πτυχές των προτεινόμενων 

δραστηριοτήτων:  

 ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του να οργανώσει, να συντονίσει και να 

υλοποιήσει τις διάφορες επιμέρους πτυχές των προτεινόμενων δραστηριοτήτων. 

 Η ομάδα του σχεδίου περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό εμπειριών και 

εμπειρογνωσίας που υποστηρίζει την επιτυχή υλοποίηση των αναμενόμενων 

αποτελεσμάτων του σχεδίου· 

 η σύνθεση και η καταλληλότητα της προτεινόμενης ομάδας και οι ρόλοι που 

ανατίθενται στα μέλη της ομάδας. 

 

 

Στις επιλέξιμες αιτήσεις θα κατανεμηθούν μόρια από σύνολο 100 μορίων, βάσει των 

προαναφερόμενων κριτηρίων. Θα εφαρμοστεί ελάχιστο όριο 60 μορίων. Οι αιτήσεις με 

βαθμολογία κάτω από το όριο αυτό θα απορρίπτονται. 

 

5. Διαθέσιμος προϋπολογισμός 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των έργων στο 

πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων εκτιμάται σε 1 650 000 EUR.  

Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % των 

επιλέξιμων δαπανών. 

Η επιχορήγηση ανά σχέδιο δεν θα υπερβαίνει τα 300 000 EUR. 

Η επιχορήγηση ανά σχέδιο θα είναι τουλάχιστον 200 000 EUR. 

Η Επιτροπή αναμένει να χρηματοδοτήσει περίπου 6 προτάσεις (δηλ. να υπογράψει 6 

επιχορηγήσεις ύψους 275 000 EUR κατά μέσο όρο). 

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη χορηγήσει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς 

πόρους. 

  

6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, σε 

ηλεκτρονικό μορφότυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. 

Το έντυπο αίτησης, αφού συμπληρωθεί δεόντως, πρέπει να υποβληθεί πριν από τις 1.6.2020 στις 

12:00 (μεσημέρι) ώρα Βρυξελλών. Αιτήσεις που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα γίνουν δεκτές. 

7. Πρόσθετες πληροφορίες 

Για τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  
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