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SEJĦA GĦALL-PROPOSTI – EAC/S05/2020 

L-isport bħala għodda għall-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali tar-rifuġjati 

  

Din is-sejħa għall-proposti sservi biex timplimenta l-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-2020 għall-

implimentazzjoni ta’ proġetti pilota f’konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2020) 1194 tal-4 ta’ 

Marzu 2020. 

Meta jitqies l-għadd dejjem jikber ta’ refuġjati li jixtiequ jiġu jgħixu fl-Unjoni Ewropea hemm ħtieġa li 

qed tiżdied għal inizjattivi effikaċi ta’ integrazzjoni u ta’ inklużjoni soċjali.  

L-isport huwa wieħed mill-istrumenti disponibbli għall-integrazzjoni b’suċċess tar-rifuġjati, u l-proġetti 

tal-isport lokali qed ikollhom rwol dejjem ikbar fl-iffaċilitar tal-integrazzjoni tar-rifuġjati fil-komunitajiet 

il-ġodda.  Madwar l-Unjoni Ewropea, fil-livell tal-Istati Membri jew fil-kuntest tal-programmi tal-Unjoni 

Ewropea, ġew varati inizjattivi varji u diġà qed jiġu implimentati proġetti innovattivi. 

Il-potenzjal tal-isport bħala għodda għall-inklużjoni soċjali issa ġie ddokumentat tajjeb; il-proġetti fil-

qasam tal-isport jappoġġaw l-inklużjoni soċjali tar-rifuġjati fil-komunitajiet ospitanti u l-opportunitajiet li 

jipprovdu qed jiġu sfruttati dejjem aktar f’ħafna Stati Membri tal-UE. Il-proġett pilota jikkontribwixxi 

għal dan l-isforz u għall-integrazzjoni aħjar tar-rifuġjati permezz tal-isport. 

1. L-għanijiet 

Fit-tkomplija tas-sejħa għall-proposti tal-2016 dwar “Il-Promozzjoni tal-miżuri ta’ politika tal-HEPA u l-

azzjonijiet għar-refuġjati”, u tas-sejħa għall-proposti tal-2017, tal-2018 u tal-2019 “L-isport bħala għodda 

għall-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali tar-refuġjati”, l-azzjoni preparatorja attwali għandha l-għan li 

tappoġġa proġetti sportivi ffokati fuq l-integrazzjoni tar-refuġjati.  

Permezz ta’ azzjonijiet konkreti mmirati lejn l-integrazzjoni tar-refuġjati permezz tal-isport, ir-riżultati 

mistennija ta’ din l-azzjoni preparatorja se jinkludu: 

 Il-promozzjoni tal-involviment dirett tar-refuġjati u tal-komunitajiet ospitanti; 

 Il-promozzjoni ta’ approċċ madwar l-Ewropa, li jżid il-potenzjal għall-komunitajiet ospitanti biex 

jinvolvu u jintegraw b’suċċess lir-rifuġjati permezz tal-isport; 

 

It-terminu “refuġjat” jirreferi għal persuni li għandhom l-istatus formali ta’ refuġjat fi Stat Membru tal-

UE kif ukoll persuni li jkunu applikaw uffiċjalment għall-istatus ta’ refuġjat fl-UE u li l-applikazzjonijiet 

tagħhom ikunu għadhom ma ġewx ipproċessati.  Persuni bi sfond ta’ migrazzjoni li mhumiex “refuġjati” 

huma esklużi mill-ambitu ta’ din is-sejħa għal proposti.  

L-implimentazzjoni tal-proġett pilota se tqis b’mod xieraq il-komplementarjetà mal-programm Erasmus+ 

Sport tal-UE, bl-azzjonijiet eliġibbli fil-qafas tal-Fond ta’ Integrazzjoni (AMIF), kif ukoll ma’ dawk 

attwalment iffinanzjati fil-qafas tal-proġett pilota “il-promozzjoni ta’ attività fiżika favur is-saħħa madwar 

l-Ewropa.” 
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Ir-riżultati mistennija jkunu dawn li ġejjin: 

 L-organizzazzjoni tal-attivitajiet sportivi għar-refuġjati 

 Il-promozzjoni tal-prattika tal-isport u l-attività fiżika fost ir-refuġjati 

 Il-promozzjoni tal-kooperazzjoni tar-refuġjati u tal-komunitajiet ospitanti fl-organizzazzjoni tal-

attivitajiet sportivi 

 

2. Il-kriterji tal-eliġibbiltà 

Biex ikunu eliġibbli, il-proġetti jridu jiġu ppreżentati minn applikanti li jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:  

 

 huma organizzazzjoni pubblika jew privata b’personalità ġuridika li hija attiva primarjament fil-

qasam tal-isport u li torganizza regolarment attivitajiet u kompetizzjonijiet sportivi, f’kull livell;  

 ikollhom is-sede ġuridika tagħhom f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE.  

 

Jekk jogħġbok kun af li wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju Unit fl-1 ta’ 

Frar 20201 u b’mod partikolari l-Artikoli 127(6), 137 u 138, ir-referenzi għal persuni fiżiċi jew ġuridiċi 

residenti jew stabbiliti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jridu jinftiehmu li jinkludu persuni fiżiċi jew 

ġuridiċi residenti jew stabbiliti fir-Renju Unit. Għaldaqstant, ir-residenti u l-entitajiet tar-Renju Unit huma 

eliġibbli biex jipparteċipaw f’din is-sejħa. 

 

3. L-attivitajiet eliġibbli 

L-attivitajiet iridu jkunu stabbiliti fi ħdan il-qafas ta’ valuri komuni Ewropej2 u jridu jirrispettaw dawn il-

prinċipji essenzjali, u b’mod aktar partikolari in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza u l-ugwaljanza bejn is-

sessi.   

Hawn taħt tista’ ssib lista mhux eżawrjenti tal-attivitajiet ewlenin eliġibbli skont din is-sejħa għall-

proposti:  

 Attivitajiet sportivi mmirati lejn il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni tar-refuġjati fis-soċjetajiet tal-

UE 

 It-tħejjija u t-taħriġ ta’ coaches u persunal sportivi li se jaħdmu fuq l-integrazzjoni u l-inklużjoni 

soċjali tar-rifuġjati permezz tal-isport 

 L-iżvilupp ta’ attivitajiet, u l-identifikazzjoni ta’ prattiki tajbin dwar il-parteċipazzjoni tar-

rifuġjati f’attivitajiet sportivi bl-għan li jiġu integrati fis-soċjetajiet ospitanti.  

 

                                                           
1  Il-Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità 

Ewropea tal-Enerġija Atomika 

 
2 Kif speċifikat fl-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ((Ġurnal Uffiċjali C 326, 26/10/2012 P. 0001 – 0390): 
"L-Unjoni hija bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-
istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti minn minoranzi. 
Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f’soċjetà fejn jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-
tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel." 
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Dawn l-attivitajiet iridu jseħħu fl-Istati Membri tal-UE. It-tul ta’ żmien tal-proġett se jkun ta’ minimu ta’ 

24 xahar u ta’ massimu ta’ 36 xahar. 

Il-perjodu ta’ implimentazzjoni: 

 L-attivitajiet ma jistgħux jibdew qabel l-01-01-2021 

 L-attivitajiet għandhom jitlestew sal-31-12-2023 

 

L-applikazzjonijiet għall-proġetti skedati li jdumu iktar jew inqas minn kemm speċifikat f’din is-sejħa 

għall-proposti mhux se jiġu aċċettati. 

 

4. Il-kriterji tal-għoti 

L-applikazzjonijiet eliġibbli se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin: 

 ir-relevanza tal-proġett (il-kriterju Nru 1) (massimu ta’ 40 punt – meħtieġ punteġġ minimu 

ta’ 20 punt): Il-punt sa fejn il-proposta tikkontribwixxi għall-objettivi u l-prijoritajiet tal-azzjoni 

msemmija hawn fuq; 

 Il-proposta tikkontribwixxi għall-għan li tiġi appoġġata l-integrazzjoni tar-rifuġjati fis-

soċjetajiet ospitanti tal-UE permezz tal-isport. 

 Il-proposta hija bbażata fuq l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet konkreti tar-refuġjati u tal-

komunitajiet ospitanti lokali; 

 L-għanijiet tal-proposta huma ddefiniti b’mod ċar, u realistiku u kemm jindirizzaw 

kwistjonijiet rilevanti għar-refuġjati u għall-komunitajiet ospitanti lokali. 

 

 il-kwalità (il-kriterju 2) (massimu ta’ 40 punt - limitu minimu ta’ 20 punt): Il-kwalità tat-

tfassil ġenerali tal-attivitajiet proposti u l-metodoloġija biex jintlaħqu l-għanijiet, inklużi l-

kosteffiċjenza, is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet proposti (il-punt sa fejn l-azzjonijiet se jitwettqu 

wkoll wara t-tmiem tal-proġett) u l-proposta tal-baġit;  

 Il-kwalità u l-fattibbiltà tal-attivitajiet li jinvolvu r-rifuġjati. 

 Il-kosteffiċjenza (kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull 

attività); 

 Is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet proposti (il-punt sa fejn l-azzjonijiet se jitwettqu wkoll wara li 

jintemm il-proġett); 

 Il-baġit propost (il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-

baġit propost) 

 

 il-ġestjoni tal-proġett (il-kriterju 3) (massimu ta’ 20 punt - limitu minimu ta’ 10 punt):: Il-

punt sa fejn l-applikant juri l-abbiltà tiegħu li jorganizza, jikkoordina u jimplimenta l-aspetti 

differenti tal-attivitajiet proposti;  

 l-applikant juri l-abbiltà tiegħu li jorganizza, jikkoordina u jimplimenta l-aspetti differenti 

tal-attivitajiet proposti. 

 It-tim tal-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ esperjenzi u kompetenzi li jappoġġaw it-twettiq 

b’suċċess tar-riżultati mistennija tal-proġett; 
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 Il-kompożizzjoni u kemm huwa adatt it-tim propost u r-rwoli rispettivi allokati lill-membri 

tat-tim. 

 

 

Se jingħataw punti lill-applikazzjonijiet eliġibbli minn total ta’ 100 abbażi tal-punteġġ speċifikat hawn 

fuq. Se jkun meħtieġ punteġġ minimu ta’ 60 punt. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-limitu se jkunu 

rrifjutati. 

 

5. Il-baġit disponibbli 

Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament tal-proġetti għal din is-sejħa għall-proposti huwa stmat li 

jlaħħaq il-EUR 1.650.000.  

L-għotja tal-UE hija limitata għal rata massima ta’ kofinanzjament ta’ 80 % tal-ispejjeż totali eliġibbli. 

L-għotjiet mhux se jkunu iktar minn EUR 300.000 għal kull proġett. 

L-għotjiet se jkunu mill-inqas EUR 200.000 għal kull proġett. 

Il-Kummissjoni tistenna li tiffinanzja madwar 6 proposti (jiġifieri li jiġu ffirmati 6 għotjiet ta’ medja ta’ 

EUR 275.000). 

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tqassamx il-fondi kollha disponibbli. 

  

6. L-iskadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet 

L-applikazzjonijiet għall-għotjiet iridu jsiru b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE, bl-użu tal-formola 

elettronika disponibbli fuq il-paġna web tas-sejħa għall-proposti. 

Il-formola tal-applikazzjoni mimlija kif dovut trid titressaq qabel il-01/06/2020 (12:00 (in-nofsinhar) ħin 

ta’ Brussell). L-applikazzjonijiet li jintbagħtu fuq karta, bil-faks, bil-posta elettronika jew mod ieħor 

mhux se jiġu aċċettati. 

7. Informazzjoni addizzjonali 

Jekk ikollok xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

