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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS: EAC/S05/2020 

Sports kā bēgļu integrācijas un sociālās iekļaušanas līdzeklis 

  

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts tam, lai saskaņā ar Komisijas 2020. gada 

4. marta Lēmumu C(2020) 1194 īstenotu pilotprojektu īstenošanas 2020. gada darba programmu. 

Tā kā aug to bēgļu skaits, kuri vēlas apmesties Eiropas Savienībā, pieaug vajadzība pēc 

sekmīgām integrācijas un sociālās iekļaušanas iniciatīvām.  

Viens no iespējamajiem veidiem, kā sekmīgi integrēt bēgļus, ir sports, un vietējo sporta projektu 

loma bēgļu integrēšanā jaunajās kopienās kļūst arvien nozīmīgāka.  Eiropas Savienībā ir sāktas 

dažādas iniciatīvas un jau tiek īstenoti novatoriski projekti gan dalībvalstu līmenī, gan Eiropas 

Savienības programmās. 

Sporta kā sociālās iekļaušanas līdzekļa potenciāls jau ir labi dokumentēts. Sporta projekti palīdz 

bēgļiem sociāli integrēties uzņēmējās kopienās, un daudzās ES dalībvalstīs arvien biežāk tiek 

izmantotas izdevības, ko paver šādi projekti. Šis pilotprojekts sekmēs šādus centienus un 

veicinās bēgļu integrāciju ar sporta palīdzību. 

1. Mērķi 

Šī sagatavošanās darbība ir turpinājums 2016. gada uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus 

“Bēgļiem paredzēto HEPA politikas pasākumu un darbību popularizēšana” un 2017., 2018. un 

2019. gada uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus “Sports kā bēgļu integrācijas un sociālās 

iekļaušanas līdzeklis”, un tās mērķis ir atbalstīt sporta projektus, kuru uzmanības centrā ir bēgļu 

integrācija.  

Ar konkrētām darbībām, kuru mērķis ir integrēt bēgļus ar sporta palīdzību, šīs sagatavošanās 

darbības gaidāmie rezultāti būs arī šādi: 

 veicināt bēgļu un uzņēmēju kopienu tiešu iesaisti; 

 popularizēt Eiropas mēroga pieeju, kas palielinās uzņēmēju kopienu spējas ar sporta 

palīdzību bēgļus sekmīgi iesaistīt un integrēt; 

 

“Bēglis” ir persona, kurai ir oficiāls bēgļa statuss kādā ES dalībvalstī, kā arī persona, kura ir 

oficiāli pieteikusies uz bēgļa statusu ES un kuras pieteikums vēl nav izskatīts.  Šis uzaicinājums 

iesniegt priekšlikumus neattiecas uz migrantu izcelsmes personām, kuras nav bēgļi.  

Pilotprojekta īstenošanā tiks pienācīgi ņemta vērā papildināmība ar ES Erasmus+ sporta 

programmu, ar darbībām, kas ir attiecināmas saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas 
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fondu (AMIF), kā arī ar tām darbībām, kuras patlaban tiek finansētas no pilotprojekta “Veselību 

veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšana visā Eiropā”. 

Sagaidāmie rezultāti ir šādi: 

 organizēt bēgļiem sporta pasākumus, 

 bēgļu vidū veicināt nodarbošanos ar sportu un fiziskām aktivitātēm, 

 sekmēt bēgļu un uzņēmēju kopienu sadarbību sporta pasākumu organizēšanā. 

 

2. Attiecināmības kritēriji 

Lai projekti varētu saņemt atbalstu, pretendentiem, kas tos iesniedz, jāatbilst šādiem kritērijiem:  

 

 pretendents ir publiska vai privāta organizācija ar juridiskās personas statusu, kas 

galvenokārt aktīvi darbojas sporta jomā un regulāri organizē jebkāda līmeņa sporta 

sacensības;  

 juridiskā adrese ir reģistrēta kādā no ES dalībvalstīm.  

 

Ņemiet vērā, ka kopš 2020. gada 1. februāra, kad stājās spēkā ES un Apvienotās Karalistes 

izstāšanās līgums1, jo īpaši tā 127. panta 6. punkts un 137. un 138. pants, atsauces uz fiziskām 

vai juridiskām personām, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību Eiropas Savienības dalībvalstī, 

jāsaprot kā atsauces arī uz fiziskām vai juridiskām personām, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību 

Apvienotajā Karalistē. Tātad Apvienotās Karalistes iedzīvotāji un struktūras arī ir tiesīgas 

piedalīties šajā uzaicinājumā. 

 

3. Attiecināmās darbības 

Darbībām jābalstās uz Eiropas kopīgo vērtību satvaru2, un tajās jāievēro šie pamatprincipi, un it 

īpaši te minama nediskriminēšana, iecietība un dzimumu līdztiesība.   

Turpmāk sniegts neizsmeļošs saraksts ar galvenajām darbībām, kuras var pretendēt uz atbalstu 

saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus:  

 sporta pasākumi, kuru mērķis ir veicināt bēgļu līdzdalību ES sabiedrībā, 

                                                           
1 Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas 

Atomenerģijas kopienas. 

 
2 Kā paredz Līguma par Eiropas Savienību 2. pants (OV C 326, 26.10.2012., 1.–390. lpp.): “Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, 
taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.” 
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 tādu sporta treneru un darbinieku sagatavošana un apmācība, kuri ar sporta palīdzību 

bēgļus integrēs un panāks viņu sociālo iekļaušanu, 

 tādu darbību izstrādāšana un tādu labas prakses piemēru apzināšana, kas saistīti ar bēgļu 

dalību sporta pasākumos, kuru mērķis ir tos integrēt uzņēmējvalstu sabiedrībā.  

 

Šīs darbības jāveic ES dalībvalstīs. Projekta ilgums ir ne mazāk kā 24 mēneši, bet ne vairāk kā 

36 mēneši. 

Īstenošanas laikposms: 

 darbības nedrīkst sākt agrāk kā 2021. gada 1. janvārī, 

 darbības jāpabeidz līdz 2023. gada 31. decembrim. 

 

Netiks pieņemti tādu projektu pieteikumi, kurus paredzēts īstenot ilgāku vai īsāku laiku, nekā 

norādīts šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

 

4. Piešķiršanas kritēriji 

Attiecināmos pieteikumus novērtēs, ņemot vērā turpmāk izklāstītos kritērijus. 

 Projekta nozīmīgums (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti; minimālais punktu skaits 

– 20 punkti) – apmērs, kādā priekšlikums sekmē iepriekš minētās darbības mērķus un 

prioritātes: 

 priekšlikums palīdz sasniegt mērķi, proti, atbalstīt bēgļu integrāciju ES uzņēmējvalstu 

sabiedrībā ar sporta palīdzību, 

 priekšlikums balstās uz relevantu un konkrētu bēgļu un uzņēmēju kopienu vajadzību 

apzināšanu, 

 priekšlikuma mērķi ir skaidri definēti, reālistiski un risina bēgļiem un uzņēmējām 

kopienām svarīgus jautājumus. 

 

 Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti; minimālais punktu skaits – 20 punkti) 

– tas, cik kvalitatīva ir ierosināto darbību vispārējā struktūra un mērķu sasniegšanai 

izmantotā metodika, arī izmaksefektivitāte, ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā 

darbības tiks veiktas arī pēc projekta beigām) un budžeta priekšlikums:  

 bēgļu iesaistei paredzēto darbību kvalitāte un īstenojamība, 

 izmaksefektivitāte (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā un vai katrai darbībai ir 

iedalīti atbilstoši līdzekļi), 

 ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā darbības tiks veiktas arī pēc projekta 

beigām), 
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 budžeta priekšlikums (projekta mērķu, metodikas, darbību un ierosinātā budžeta 

saskaņotība). 

 

 Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti; minimālais punktu skaits – 

10 punkti) – apmērs, kādā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt 

un īstenot dažādos ierosināto darbību aspektus:  

 tas, cik lielā mērā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un 

īstenot dažādos ierosināto darbību aspektus, 

 tas, cik lielā mērā projekta grupai ir piemērota pieredze un speciālās zināšanas, kas 

palīdzēs sekmīgi sasniegt gaidāmos projekta rezultātus, 

 ierosinātās grupas sastāvs un piemērotība un grupas locekļiem uzticētās funkcijas un 

to piemērotība. 

 

 

Punktus (no pavisam 100 punktiem) attiecināmajiem pieteikumiem piešķirs uz iepriekš minētā 

svēruma pamata. Minimālais punktu skaits ir 60 punkti. Pieteikumi, kas nesaņems minēto 

minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

 

5. Pieejamais budžets 

Kopējais projektu līdzfinansēšanai mērķiezīmētais budžets šajā uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus tiek lēsts 1 650 000 EUR apmērā.  

ES dotācija nedrīkst pārsniegt maksimālo līdzfinansējuma likmi – 80 % no attiecināmajām 

izmaksām. 

Maksimālā dotācija ir 300 000 EUR par projektu. 

Minimālā dotācija ir 200 000 EUR par projektu. 

Komisija plāno finansēt aptuveni 6 priekšlikumus (t. i., piešķirt 6 dotācijas vidēji 275 000 EUR 

apmērā). 

Komisijai ir tiesības nepiešķirt visus pieejamos līdzekļus. 

  

6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Dotāciju pieteikumiem jābūt sagatavotiem kādā no ES oficiālajām valodām, izmantojot 

elektronisko veidni, kas atrodama uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus tīmekļa lapā. 
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Pieteikuma veidlapa pienācīgi jāaizpilda un jāiesniedz līdz 01.06.2020 (plkst. 12.00 pēc Briseles 

laika). Uz papīra, pa faksu, pa e-pastu vai citā veidā iesūtītie pieteikumi netiks pieņemti. 

7. Papildu informācija 

Ja jums ir jautājumi, rakstiet uz  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU. 

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

