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KONKURSIKUTSE – EAC/S05/2020 

Sport kui pagulaste integreerimise ja sotsiaalse kaasamise vahend 

  

Käesoleva projektikonkursi eesmärk on viia kooskõlas komisjoni 4. märtsi 2020. aasta otsusega C(2020) 

1194 ellu katseprojektide rakendamise 2020. aasta tööprogrammi. 

Arvestades et Euroopa Liitu soovib elama asuda üha rohkem pagulasi, vajatakse aina enam tulemusliku 

integreerimise ja sotsiaalse kaasamise algatusi.  

Sport on üks kättesaadavatest võimalustest pagulaste edukaks integreerimiseks ning kohalikel 

spordiprojektidel on järjest suurem roll pagulaste uude kogukonda integreerimise lihtsustamisel. Kogu 

Euroopa Liidus on liikmesriikide tasandil või Euroopa Liidu programmide raames tehtud mitmesuguseid 

algatusi ja juba on hakatud rakendama uuenduslikke projekte. 

Spordi kui sotsiaalse kaasamise vahendi pakutavad võimalused on nüüdseks hästi dokumenteeritud. 

Spordiprojektide kaudu toetatakse pagulaste sotsiaalset kaasamist neid vastu võtvate kogukondade ellu ja 

projektide vahendusel loodavaid võimalusi kasutatakse paljudes ELi liikmesriikides üha rohkem. 

Praegune katseprojekt on loodud nende algatuste ellurakendamiseks ja pagulaste paremaks 

integreerimiseks spordi kaudu. 

1. Eesmärgid 

Jätkuna 2016. aasta projektikonkursile, mille teemaks oli pagulastele suunatud tervist tugevdava kehalise 

aktiivsuse alaste poliitikameetmete ja tegevuste edendamine, ning 2017., 2018. ja 2019. aasta 

projektikonkursile „Sport kui pagulaste integreerimise ja sotsiaalse kaasamise vahend“ on käesoleva 

ettevalmistava meetme eesmärk toetada spordiprojekte, mis on suunatud pagulaste integreerimisele.  

Ettevalmistava meetme oodatavad tulemused, mis tuleb saavutada konkreetsete meetmete kaudu, mille 

eesmärk on pagulaste integreerimine spordi kaudu, on järgmised: 

 pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade vahetu osalemise edendamine; 

 üleeuroopalise käsituse edendamine, et suurendada vastuvõtvate kogukondade 

potentsiaali pagulasi spordi kaudu edukalt kaasata ja integreerida. 

 

Mõiste „pagulane“ viitab inimestele, kellel on ametlik pagulasseisund mõnes ELi liikmesriigis, samuti 

isikutele, kes on pagulasseisundit ELis ametlikult taotlenud, kuid kelle taotlust ei ole veel menetletud. 

Käesoleva projektikonkursi teema ei hõlma rändaja taustaga inimesi, kes ei ole pagulased.  

Katseprojekti rakendamisel võetakse nõuetekohaselt arvesse vastastikust täiendavust ELi programmi 

„Erasmus+“ spordiprogrammiga, samuti Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) raames 

rahastamiskõlblike meetmetega ja katseprojekti „Tervist tugevdava kehalise aktiivsuse edendamine kogu 

Euroopas“ raames praegu rahastatavate meetmetega. 

Oodatavad väljundid on järgmised: 
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 korraldatakse spordiüritusi pagulastele; 

 edendatakse sportimist ja kehalist tegevust pagulaste seas; 

 edendatakse pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade koostööd sporditegevuse 

korraldamisel. 

 

2. Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid 

Selleks et projekt oleks rahastamiskõlblik, peab selle esitanud taotleja vastama järgmistele tingimustele:  

 

 olema avalik-õiguslik või eraõiguslik organisatsioon, kellel on juriidilise isiku staatus ja 

kes tegutseb peamiselt spordi valdkonnas ning korraldab korrapäraselt mis tahes taseme 

spordivõistlusi;  

 tema peakontori registrijärgne asukoht peab olema ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.  

 

Tuleb silmas pidada, et pärast Ühendkuningriigi EList välja astumise lepingu1 jõustumist 1. 

veebruaril 2020, arvestades eelkõige selle artikli 127 lõiget 6 ning artikleid 137 ja 138, loetakse 

Euroopa Liidu liikmesriigis elavate füüsiliste isikute või seal asutatud juriidiliste isikute hulka 

Ühendkuningriigis elavad füüsilised isikud või seal asutatud juriidilised isikud. Seetõttu võivad 

Ühendkuningriigi residendid ja üksused käesoleval konkursil osaleda. 

 

3. Rahastamiskõlblikud tegevused 

Tegevused peavad kajastama Euroopa ühiseid väärtusi2 ning neis tuleb järgida vastavaid olulisi 

põhimõtteid, täpsemalt mittediskrimineerimise, sallivuse ja soolise võrdõiguslikkuse 

põhimõtteid.  

Käesoleva projektikonkursi raames rahastamiskõlblikud põhitegevused on järgmised (loetelu ei 

ole ammendav):  

 sporditegevused, mille eesmärk on edendada pagulaste osalemist ELi ühiskonnas; 

 selliste treenerite ja sporditöötajate ettevalmistus ja koolitus, kes hakkavad tegelema 

pagulaste integreerimise ja sotsiaalse kaasamisega spordi kaudu; 

 pagulasi sporditegevuses osalema suunavate tegevuste väljatöötamine ja heade tavade 

kindlakstegemine eesmärgiga integreerida pagulased vastuvõtvasse ühiskonda.  

 

                                                           
1 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise 

leping. 

 
2 Nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2 (ELT C 326, 26.10.2012, lk 0001–0390): „Liit rajaneb sellistel 
väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud 
vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus 
valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.“ 
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Need tegevused peavad toimuma ELi liikmesriikides. Projekti kestus peab olema vähemalt 24 

kuud ja maksimaalselt 36 kuud. 

Rakendusperiood: 

 tegevustega ei või alustada enne 1. jaanuari 2021; 

 tegevused tuleb lõpule viia 31. detsembriks 2023. 

 

Taotlusi toetuse saamiseks projektidele, mille ettenähtud kestus on lühem või pikem kui 

käesolevas konkursikutses kindlaksmääratud kestus, vastu ei võeta. 

 

4. Hindamiskriteeriumid 

Nõuetele vastavaid taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel. 

 Projekti asjakohasus (1. kriteerium) (maksimaalne punktisumma 40, minimaalne 

punktisumma 20): mil määral aitab kavandatud projekt saavutada eespool nimetatud 

meetme eesmärke ja prioriteete; 

 kas projekt aitab saavutada eesmärki, st toetada pagulaste integreerimist ELi 

vastuvõtvasse kogukonda spordi kaudu; 

 kas projekt põhineb pagulaste ja kohaliku vastuvõtva kogukonna vajaduste 

asjakohasel ja konkreetsel väljaselgitamisel; 

 kui selgelt ja realistlikult on projekti eesmärgid kindlaks määratud ning mil määral 

käsitletakse selles pagulaste ja kohaliku vastuvõtva kogukonna jaoks olulisi küsimusi. 

 

 Kvaliteet (2. kriteerium) (maksimaalne punktisumma 40, minimaalne punktisumma 

20): kavandatud tegevuste üldise kavandamise kvaliteet ja eesmärkide saavutamise 

metoodika, sealhulgas kulutõhusus, kavandatud meetmete jätkusuutlikkus (kas 

meetmetega jätkatakse ka pärast projekti lõppu) ja eelarve ettepanek;  

 pagulasi kaasavate tegevuste kvaliteet ja teostatavus; 

 kulutõhusus (kui kulutõhus projekt on ja kas iga tegevuse jaoks eraldatakse piisavalt 

vahendeid); 

 kavandatud meetmete jätkusuutlikkus (kas meetmetega jätkatakse ka pärast projekti 

lõppu); 

 eelarve ettepanek (projekti eesmärkide, metoodika ning kavandatud tegevuste ja 

eelarve kokkusobivus). 

 

 Projekti juhtimine (3. kriteerium) (maksimaalne punktisumma 20, minimaalne 

punktisumma 10): mil määral tõendab taotleja oma võimekust kavandatud tegevusi 

korraldada, koordineerida ja ellu viia;  
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 milline on taotleja võimekus kavandatud tegevusi korraldada, koordineerida ja ellu 

viia; 

 kas projektimeeskonna liikmetel on piisav kogemuste ja eksperditeadmiste pagas, 

mis aitab saavutada projekti oodatavaid tulemusi; 

 milline on kavandatud meeskonna koosseis ja pädevus ning meeskonnaliikmete 

ülesannete jaotus. 

 

 

Rahastamiskõlblikke taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal ning punkte antakse eespool kirjeldatud 

kaaluga. Kohaldatakse 60 punkti alampiiri. Alla selle künnise jäävad taotlused lükatakse tagasi. 

 

5. Eelarvevahendid 

Käesoleva projektikonkursi raames esitatavate projektide kaasrahastamiseks on eraldatud ligikaudu 

1 650 000 eurot.  

ELi toetus on piiratud maksimaalse kaasrahastamise määraga 80 % rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast. 

Toetuse maksimaalne suurus on 300 000 eurot projekti kohta. 

Toetuse suurus on vähemalt 200 000 eurot projekti kohta. 

Komisjon kavatseb rahastada ligikaudu kuut projekti (st allkirjastada kuus toetuslepingut, millega antav 

toetus on keskmiselt 275 000 eurot). 

Komisjonil on õigus jätta osa olemasolevaid eelarvevahendeid välja maksmata. 

  

6. Taotluste esitamise tähtaeg 

Toetustaotlused tuleb koostada ühes ELi ametlikus keeles, kasutades selleks veebipõhist taotlusvormi, 

mis on kättesaadav projektikonkursi veebilehel. 

Nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm tuleb esitada enne 1.06.2020 kella 12.00 (keskpäev Brüsseli aja 

järgi). Paberkandjal, faksi või e-posti teel või muul viisil saadetud taotlusi arvesse ei võeta. 

7. Lisateave 

Küsimuste korral võtke ühendust aadressil EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  
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