KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/S05/2020
Sportas kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties priemonė

Šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama pagal 2020 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimą
C(2020) 1194 įgyvendinti 2020 m. metinę darbo programą, skirtą bandomiesiems projektams
vykdyti.
Daugėjant Europos Sąjungoje siekiančių įsikurti pabėgėlių, didėja ir veiksmingų integracijos ir
socialinės įtraukties iniciatyvų poreikis.
Sportas yra viena iš priemonių, kurias galima pasitelkti siekiant sėkmingai integruoti pabėgėlius,
o vietos lygmens sporto projektai tampa vis svarbesni siekiant padėti pabėgėliams lengviau
integruotis į naujas bendruomenes. Visoje Europos Sąjungoje – valstybių narių lygmeniu arba
pagal Europos Sąjungos programas – vykdomos įvairios iniciatyvos ir jau įgyvendinami
novatoriški projektai.
Sporto kaip socialinės įtraukties priemonės galimybės yra tinkamai pagrįstos dokumentais.
Sporto projektais priimančiosiose bendruomenėse remiama pabėgėlių socialinė įtrauktis ir
projektų teikiamomis galimybėmis vis labiau naudojamasi daugelyje ES valstybių narių. Šiuo
bandomuoju projektu prisidedama prie šių pastangų ir geresnės pabėgėlių integracijos per sportą.
1. Tikslai
Siekiant tęsti 2016 m. kvietimu teikti paraiškas dėl priemonės „Pabėgėliams skirtų
sveikatinamojo fizinio aktyvumo politikos priemonių ir veiksmų skatinimas“ ir 2017, 2018 bei
2019 m. kvietimais teikti paraiškas dėl Sporto kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties
priemonės pradėtą veiklą, šiais parengiamaisiais veiksmais siekiama remti sporto projektus,
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pabėgėlių integracijai.
Įgyvendinant konkrečius veiksmus, kuriais siekiama integruoti pabėgėlius per sportą, tikimasi,
kad šiais parengiamaisiais veiksmais bus:



skatinamas tiesioginis pabėgėlių ir vietos bendruomenių dalyvavimas;
remiamas Europos masto požiūris, gerinant priimančiųjų bendruomenių galimybes
sėkmingai įtraukti ir integruoti pabėgėlius per sportą.

Sąvoka „pabėgėlis“ reiškia asmenį, kuriam ES valstybė narė yra suteikusi oficialų pabėgėlio
statusą, taip pat oficialų prašymą suteikti pabėgėlio statusą ES pateikusį asmenį, kurio prašymas
dar neišnagrinėtas. Šis kvietimas teikti paraiškas nėra skirtas migrantų kilmės asmenims, kurie
nėra pabėgėliai.
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Įgyvendinant bandomąjį projektą bus tinkamai atsižvelgiama į tai, kaip juo papildoma ES
programos „Erasmus+“ paprogramė „Sportas“ ir veiksmai, kurie gali būti finansuojami iš
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, taip pat veiksmai, šiuo metu finansuojami pagal
bandomąjį projektą „Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimas visoje Europoje“.
Numatoma, kad bus:




organizuojama sporto veikla pabėgėliams;
skatinama pabėgėlių sporto veikla ir fizinis aktyvumas;
skatinamas pabėgėlių ir priimančiųjų bendruomenių bendradarbiavimas organizuojant
sporto veiklą.

2. Tinkamumo finansuoti kriterijai
Tam, kad projektai būtų tinkami finansuoti, juos turi pateikti pareiškėjai, atitinkantys šiuos
kriterijus:



turėti juridinio asmens statusą ir būti viešąja arba privačiąja organizacija, kuri daugiausia
veikia sporto srityje ir reguliariai organizuoja bet kokio lygmens sporto varžybas;
turėti registruotą juridinio asmens buveinę vienoje iš ES valstybių narių.

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojus ES ir JK susitarimui dėl
išstojimo1, visų pirma jo 127 straipsnio 6 daliai, 137 ir 138 straipsniams, laikoma, kad nuorodos į
Europos Sąjungos valstybėje narėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar juridinius asmenis
reiškia ir nuorodas į Jungtinėje Karalystėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar juridinius
asmenis. Todėl JK gyventojai ir subjektai turi teisę teikti paraiškas pagal šį kvietimą.

3. Reikalavimus atitinkanti veikla
Veikla turi būti pagrįsta bendromis Europos vertybėmis2 ir atitikti šiuos esminius principus, ypač
nediskriminavimo, tolerancijos ir lyčių lygybės.
Toliau pateikiamas nebaigtinis pagrindinių veiklų, kurios gali būti remiamos pagal šį kvietimą
teikti paraiškas, sąrašas.
1

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos
atominės energijos bendrijos.
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Kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje (Oficialusis leidinys C 326, 2012 10 26, p. 0001–0390):
„Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe
ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Šios vertybės yra bendros
valstybėms narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija,
teisingumas, solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė.“
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Sporto veikla, kuria siekiama skatinti pabėgėlių dalyvavimą ES visuomenėje;
sporto trenerių ir darbuotojų, kurie dirbs pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties per
sportą srityje, rengimas ir mokymas;
su pabėgėlių dalyvavimu sporto veikloje, kuria siekiama juos integruoti į priimančiąsias
bendruomenes, susijusios veiklos plėtojimas ir gerosios praktikos nustatymas.

Ši veikla turi būti vykdoma ES valstybėse narėse. Projekto trukmė – ne trumpesnė kaip 24
mėnesiai ir ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai.
Įgyvendinimo laikotarpis:



veikla negali būti pradedama anksčiau nei 2021 m. sausio 1 d.;
veikla turi būti baigta iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Paraiškos dėl projektų, kurių įgyvendinimo trukmė yra trumpesnė arba ilgesnė, nei nurodyta
šiame kvietime teikti paraiškas, nebus priimtos.

4. Dotacijos skyrimo kriterijai
Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal toliau nurodytus kriterijus.


Projekto aktualumas (1-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų; mažiausias taškų
skaičius – 20): tai, kokiu mastu pasiūlymu prisidedama prie pirmiau nurodytų veiksmo
tikslų ir prioritetų;
 pasiūlymu prisidedama prie tikslo remti pabėgėlių integraciją per sportą priimančiųjų
ES šalių visuomenėse;
 pasiūlymas pagrįstas nustatytais aktualiais ir konkrečiais pabėgėlių ir priimančiųjų
bendruomenių poreikiais;
 pasiūlymo tikslai aiškiai apibrėžti, realūs ir jais siekiama spręsti pabėgėliams ir
priimančiosioms bendruomenėms aktualius klausimus.



Kokybė (2-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų; mažiausias taškų skaičius – 20):
siūlomos veiklos bendros struktūros kokybė ir tikslų įgyvendinimo metodika, įskaitant
išlaidų veiksmingumą, siūlomų veiksmų tvarumą (kokiu mastu veiksmai bus tęsiami
pasibaigus projektui) ir pasiūlymo biudžetą;
 pabėgėlius įtraukiančios veiklos kokybė ir įvykdomumas;
 išlaidų veiksmingumas (koks yra projekto išlaidų veiksmingumo ir tinkamų išteklių
paskirstymo kiekvienai veiklai mastas);
 siūlomų veiksmų tvarumas (veiksmų vykdymo mastas pasibaigus projektui);
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biudžeto pasiūlymas (siūlomų projekto tikslų, metodikos, veiklos ir biudžeto
suderinamumas).

Projekto valdymas (3-ias kriterijus) (ne daugiau kaip 20 taškų; mažiausias taškų
skaičius – 10): tai, kokiu mastu pareiškėjas įrodo savo gebėjimą organizuoti, koordinuoti
ir įgyvendinti įvairius siūlomos veiklos elementus:
 pareiškėjas įrodo savo gebėjimą organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti įvairius
siūlomos veiklos elementus;
 projekto įgyvendinimo grupė, sudaryta iš asmenų, turinčių įvairios atitinkamos
patirties ir kvalifikaciją, kurios leidžia sėkmingai pasiekti numatytus projekto
rezultatus;
 siūlomos grupės sudėtis bei tinkamumas ir grupės nariams paskirtos užduotys.

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 taškų skalę, skiriant taškus pagal
pirmiau nurodytą kriterijų sistemą. Bus taikoma minimali 60 taškų riba. Paraiškos, įvertintos
mažiau taškų, nei nurodyta, bus atmestos.

5. Skiriamas biudžetas
Visam projektų bendrojo finansavimo biudžetui pagal šį kvietimą teikti paraiškas numatoma
skirti 1 650 000 EUR.
ES dotacija negali viršyti didžiausios bendrojo finansavimo dalies, t. y. 80 proc. tinkamų
finansuoti sąnaudų.
Dotacija vienam projektui bus ne didesnė kaip 300 000 EUR.
Dotacija vienam projektui bus ne mažesnė kaip 200 000 EUR.
Komisija ketina finansuoti maždaug 6 pasiūlymus (t. y. skirti 6 dotacijas vidutiniškai po 275 000
EUR).
Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.
6. Paraiškų pateikimo terminas
Dotacijų paraiškos turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų, naudojant elektroninę formą,
kurią galima rasti kvietimo teikti paraiškas interneto svetainėje.
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Tinkamai užpildyta paraiškos forma turi būti pateikta iki 1.6.2020 d. 12.00 val. (vidurdienio)
Briuselio laiku. Popieriuje, faksu, e. paštu ar kitu būdu pateiktos paraiškos nebus priimtos.
7. Papildoma informacija
Jei kyla klausimų, kreipkitės e. pašto adresu EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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