EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S05/2020
Urheilu pakolaisten integraation ja sosiaalisen osallistamisen välineenä

Tällä ehdotuspyynnöllä toteutetaan vuotuinen työohjelma vuodelle 2020 pilottihankkeiden
toteuttamiseksi 4. maaliskuuta 2020 tehdyn komission päätöksen C(2020) 1194 mukaisesti.
Koska Euroopan unioniin pyrkii asettumaan yhä enemmän pakolaisia, toimivia integraation ja sosiaalisen
osallisuuden aloitteita tarvitaan lisää.
Urheilu on yksi pakolaisten onnistuneen integraation välineistä, ja paikallisilla urheiluhankkeilla on
entistä suurempi rooli helpotettaessa pakolaisten integraatiota vastaanottajayhteisöihin. Euroopan
unionissa on – sekä jäsenvaltioiden tasolla että Euroopan unionin ohjelmien puitteissa – käynnistetty
hyvin monenlaisia aloitteita ja innovatiivisia hankkeita.
Urheilun potentiaalista sosiaalisen osallistamisen välineenä on saatu paljon näyttöä. Siksi yhä useammissa
EU:n jäsenvaltioissa hyödynnetään urheiluhankkeiden tarjoamia mahdollisuuksia, jotta voidaan tukea
pakolaisten sosiaalista osallistamista vastaanottajayhteisöissä. Tällä pilottihankkeella pyritään edistämään
tätä työtä ja pakolaisten parempaa integraatiota urheilun avulla.
1. Tavoitteet
Tämä ehdotuspyyntö on jatkoa vuoden 2016 ehdotuspyynnölle (pakolaisten terveysliikuntaa koskevien
toimenpiteiden ja toimien edistämisestä) sekä vuosien 2017, 2018 ja 2019 ehdotuspyynnöille (urheilusta
pakolaisten integraation ja sosiaalisen osallistamisen välineenä). Valmistelutoimella pyritään tukemaan
pakolaisten kotouttamiseen tähtääviä urheiluhankkeita.
Pakolaisten kotouttamiseen urheilun avulla tähtäävien konkreettisten toimien ansiosta tämän
valmistelutoimen odotetaan tuottavan muun muassa seuraavia tuloksia:




tuetaan pakolaisten ja vastaanottajayhteisöjen suoraa osallistumista
edistetään Euroopan laajuista lähestymistapaa, jotta vastaanottajayhteisöillä olisi
paremmat mahdollisuudet sitouttaa ja integroida pakolaisia onnistuneesti urheilun avulla

’Pakolaisella’ tarkoitetaan henkilöä, jolla on virallinen pakolaisasema jossakin EU:n jäsenvaltiossa, sekä
henkilöä, joka on hakenut virallisesti pakolaisasemaa EU:ssa, mutta jonka hakemusta ei ole vielä
käsitelty. Tämä ehdotuspyyntö ei kata maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jotka eivät ole pakolaisia.
Pilottihankkeen täytäntöönpanossa otetaan asianmukaisesti huomioon täydentävyys EU:n Erasmus+ urheiluohjelman, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) piiriin kuuluvien toimien
sekä ”Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen Euroopassa” -pilottihankkeen rahoittamien toimien
kanssa.
Odotetut tulokset ovat seuraavat:
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järjestetään urheilutoimintaa pakolaisille
edistetään urheilun ja liikunnan harrastamista pakolaisten keskuudessa
tuetaan yhteistyötä pakolaisten ja vastaanottajayhteisöjen välillä urheilutoiminnan
järjestämisessä.

2. Kelpoisuusvaatimukset
Jotta hanke olisi tukikelpoinen, hakijoiden on täytettävä seuraavat kriteerit:




Hakija on julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeushenkilöllisyys, ja se toimii
urheilun alalla ja järjestää säännöllisesti urheilukilpailuja (tasolla ei ole väliä).
Hakijalla on rekisteröity toimipaikka jossakin EU:n jäsenvaltiossa.

On huomattava, että koska Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista koskeva
sopimus1, ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohta, 137 artikla ja 138 artikla, tuli voimaan 1.
helmikuuta 2020, viittausten Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuviin tai sinne sijoittautuneisiin
luonnollisiin tai oikeushenkilöihin on ymmärrettävä sisältävän Yhdistyneessä kuningaskunnassa
asuvat tai sinne sijoittautuneet luonnolliset ja oikeushenkilöt. Yhdistyneessä kuningaskunnassa
asuvat henkilöt ja sinne sijoittautuneet yhteisöt voivat tämän vuoksi osallistua tähän
ehdotuspyyntöön.

3. Tukikelpoinen toiminta
Toiminnan on oltava Euroopan yhteisten arvojen mukaista2 ja kunnioitettava niiden keskeisiä
periaatteita, erityisesti syrjimättömyyttä, suvaitsevaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa.
Tärkeimmät tämän ehdotuspyynnön yhteydessä tuettavat toimet ovat seuraavat (luettelo ei ole
tyhjentävä):



Urheilutoiminta, jolla pyritään edistämään pakolaisten osallistumista yhteisöihin EU:ssa
Sellaisten valmentajien ja muiden henkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen, jotka
tulevat työskentelemään pakolaisten integraation ja sosiaalisen osallisuuden edistämisen
alalla

1

Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan
unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä.
2

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla (Euroopan unionin virallinen lehti C 326, 26.10.2012, s. 1–390):
”Unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja
ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina. Nämä ovat jäsenvaltioille
yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jolle on ominaista moniarvoisuus, syrjimättömyys, suvaitsevaisuus,
oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu sekä naisten ja miesten tasa-arvo.”
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Sellaisen toiminnan kehittäminen, joka liittyy pakolaisten osallistumiseen
urheilutoimintaan ja tähtää pakolaisten integroimiseen vastaanottajayhteisöihin, ja asiaa
koskevien hyvien käytäntöjen kartoittaminen.

Toiminta on toteutettava EU:n jäsenvaltioissa. Hankkeen kesto on vähintään 24 kuukautta ja
enintään 36 kuukautta.
Toteutusjakso:



Toimet saa aloittaa aikaisintaan 1.1.2021.
Toimet on saatettava päätökseen viimeistään 31.12.2023.

Jos hankkeen suunniteltu kesto on lyhyempi tai pidempi kuin tässä ehdotuspyynnössä määritetty
kesto, hakemusta ei hyväksytä.

4. Myöntämisperusteet

Avustuskelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavin perustein:


Hankkeen merkityksellisyys (kriteeri 1) (enintään 40 pistettä – vähimmäisvaatimus 20
pistettä): se, missä määrin ehdotuksella edistetään edellä mainittujen tavoitteiden ja
painopisteiden toteutumista







Ehdotuksella edistetään pakolaisten integraatiota vastaanottajayhteisöihin EU:ssa
urheilun avulla.
Ehdotus perustuu pakolaisten ja paikallisten vastaanottajayhteisöjen kannalta
merkityksellisiin ja konkreettisiin tarpeisiin, jotka voidaan nimetä.
Ehdotuksen tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti ja ne koskevat pakolaisten
ja paikallisten vastaanottajayhteisöjen kannalta merkityksellisiä asioita.

Hankkeen laatu (peruste 2) (enintään 40 pistettä – vähimmäisvaatimus 20 pistettä):
kokonaissuunnittelun laatu, kun on kyse ehdotetusta toiminnasta ja menetelmistä tavoitteiden
saavuttamiseksi, mukaan lukien kustannustehokkuus, ehdotettujen toimien kestävyys (se, missä
määrin toimia jatketaan myös hankkeen päätyttyä) ja rahoitussuunnitelma:






Pakolaisia koskevan toiminnan laatu ja toteutettavuus
Kustannustehokkuus (se, missä määrin hanke on kustannustehokas ja missä määrin
siinä osoitetaan asianmukaiset resurssit kullekin toiminnalle)
Ehdotettujen toimien kestävyys (se, missä määrin toimia aiotaan toteuttaa myös
hankkeen päättymisen jälkeen)
Rahoitussuunnitelma (hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toiminnan ja ehdotetun
talousarvion keskinäinen johdonmukaisuus)
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Hankkeen hallinnointi (peruste 3) (enintään 20 pistettä – vähimmäisvaatimus 10 pistettä):
se, missä määrin hakija osoittaa kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotettuun
toimintaan liittyvät erilaiset näkökohdat:





Hakija osoittaa kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotettuun toimintaan
liittyvät erilaiset näkökohdat.
Hanketiimin jäsenillä on sopivassa suhteessa sekä kokemusta että asiantuntemusta,
jotta hankkeelta odotetut tulokset voidaan saavuttaa.
Ehdotetun tiimin kokoonpano ja soveltuvuus sekä tiimin jäsenille jaetut tehtävät.

Tukikelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (enimmäispistemäärä 100) edellä esitetyn painotuksen
mukaan. Vähimmäisvaatimus on 60 pistettä. Edellä mainittujen vähimmäisvaatimusten alle jäävät
hakemukset hylätään.

5. Käytettävissä olevat varat
Hankkeiden yhteisrahoitukseen on tässä edotuspyynnössä varattu yhteensä noin 1 650 000 euroa.
EU:n avustuksena annettavan yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 80 prosenttia tukikelpoisista
kokonaiskustannuksista.
Avustusten suuruus on enintään 300 000 euroa hanketta kohti.
Avustusten suuruus on vähintään 200 000 euroa hanketta kohti.
Komissio aikoo rahoittaa noin kuutta ehdotusta (eli allekirjoittaa kuusi avustusta, joiden arvo on
keskimäärin 275 000 euroa).
Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.

6. Hakemusten jättämisen määräaika
Avustushakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä sähköisellä hakulomakkeella, joka on
saatavilla ehdotuspyynnön verkkosivulla.
Asianmukaisesti täytetty hakulomake on jätettävä viimeistään 1.6.2020 klo 12.00 (Brysselin aikaa).
Paperilla toimitettuja tai faksilla, sähköpostilla tai muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.
7. Lisätiedot
Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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