OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN – EAC/S05/2020
Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van het jaarlijkse
werkprogramma voor 2020 voor de uitvoering van proefprojecten in overeenstemming met
Besluit C(2020) 1194 van de Commissie van 4 maart 2020.
Nu een groeiend aantal vluchtelingen zich in de Europese Unie wil vestigen, is er meer behoefte
aan initiatieven om een doeltreffende integratie en sociale inclusie te bevorderen.
Sport is een van de beschikbare instrumenten om vluchtelingen met succes te integreren in
nieuwe gemeenschappen en lokale sportprojecten hebben daarbij een steeds grotere rol te
vervullen. In de hele Europese Unie zijn zowel op het niveau van de lidstaten als in het kader van
programma’s van de Europese Unie reeds tal van initiatieven genomen en worden al innovatieve
projecten uitgevoerd.
Het potentieel van sport als instrument voor sociale inclusie is nu goed gedocumenteerd;
sportprojecten ondersteunen de sociale inclusie van vluchtelingen in gastgemeenschappen en de
mogelijkheden die ze bieden worden steeds vaker in vele EU-lidstaten benut. Dit proefproject
draagt bij aan deze inspanningen en aan een betere integratie van vluchtelingen via sport.
1. Doelstellingen
In het verlengde van de oproep uit 2016 tot het indienen van voorstellen over “het stimuleren van
gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en acties voor vluchtelingen” en van de oproep uit
2017, 2018 en 2019 tot het indienen van voorstellen over “sport als instrument voor integratie en
sociale inclusie van vluchtelingen” beoogt de huidige voorbereidende actie sportprojecten te
steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen.
Aan de hand van concrete acties die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen via sport, zal
deze voorbereidende actie naar verwachting onder andere de volgende resultaten opleveren:



bevordering van de rechtstreekse participatie van vluchtelingen en hun
gastgemeenschappen;
bevordering van een Europawijde aanpak waarmee gastgemeenschappen de succesvolle
participatie en integratie van vluchtelingen via sport kunnen bevorderen.

Onder de term “vluchteling” wordt verstaan: personen die officieel de status van vluchteling in
een EU-lidstaat hebben alsook personen die officieel de status van vluchteling hebben
aangevraagd in de EU en van wie de aanvragen nog niet verwerkt zijn. Personen met een

1

migrantenachtergrond die geen “vluchtelingen” zijn, vallen niet onder deze oproep tot het
indienen van voorstellen.
Bij de uitvoering van het proefproject zal terdege rekening worden gehouden met de
complementariteit met het Erasmus+-sportprogramma van de EU en acties in het kader van het
Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) alsook met de acties die momenteel worden
gefinancierd in het kader van het proefproject “Gezonheidsbevorderende lichaamsbeweging in
heel Europa stimuleren”.
De verwachte outputs zijn:




organisatie van sportactiviteiten voor vluchtelingen;
bevordering van sportbeoefening en lichaamsbeweging bij vluchtelingen;
bevordering van de samenwerking tussen vluchtelingen en gastgemeenschappen bij de
organisatie van sportactiviteiten.

2. Toelatingsvoorwaarden
Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de aanvragers van projecten aan de
volgende criteria voldoen:



een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die voornamelijk
actief is op het gebied van sport en regelmatig sportcompetities organiseert, op welk
niveau dan ook;
officieel gevestigd zijn in een van de EU-lidstaten.

Na de inwerkingtreding, op 1 februari 2020, van het terugtrekkingsakkoord 1 tussen de EU en het
Verenigd Koninkrijk en met name artikel 127, lid 6, en de artikelen 137 en 138, worden onder
verwijzingen naar natuurlijke of rechtspersonen die in een lidstaat van de Europese Unie
verblijven of gevestigd zijn, ook natuurlijke of rechtspersonen die zich in het Verenigd
Koninkrijk bevinden of daar gevestigd zijn verstaan. Ingezetenen en entiteiten van het Verenigd
Koninkrijk komen bijgevolg in aanmerking voor deelname aan deze oproep.
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Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de
Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
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3. Subsidiabele acties
De activiteiten moeten beantwoorden aan de Europese gemeenschappelijke waarden 2 en de
belangrijkste beginselen respecteren, met name non-discriminatie, verdraagzaamheid en
gelijkheid van vrouwen en mannen.
Onderstaand vindt u een niet-exhaustieve lijst van de belangrijkste subsidiabele activiteiten in het
kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen:




sportactiviteiten om de participatie van vluchtelingen in de Europese samenlevingen te
bevorderen;
de voorbereiding en opleiding van sportcoaches en personeelsleden die de integratie en
sociale inclusie van vluchtelingen via sport zullen bevorderen;
de ontwikkeling van activiteiten en de identificatie van goede praktijken inzake de
deelname van vluchtelingen aan sportactiviteiten die hun integratie in de gastsamenleving
tot doel hebben.

Deze activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU. De duur van het project
bedraagt minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden.
Uitvoeringsperiode:



de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2021 van start gaan;
de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2023 worden afgesloten.

Aanvragen voor projecten die minder lang of langer lopen dan de in deze oproep vermelde
periode, worden niet aanvaard.

4. Gunningscriteria
De in aanmerking komende aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:


Relevantie van het project (criterium 1) (maximum 40 punten – het voorstel moet
minimaal 20 punten behalen): de mate waarin het voorstel bijdraagt tot de
doelstellingen en prioriteiten van de bovengenoemde actie;
 het voorstel bevordert de integratie van vluchtelingen in de Europese
gastsamenlevingen via sport;
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Zoals vermeld in artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (PB C 326 van 26.10.2012, blz. 1): “De
waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de
rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten, waaronder de rechten van personen die tot minderheden
behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen in een samenleving die wordt gekenmerkt door pluralisme,
non-discriminatie, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van vrouwen en mannen.”
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het voorstel is gebaseerd op de relevante en concrete identificatie van de behoeften
van de vluchtelingen en de lokale gastgemeenschappen;
de doelstellingen van het voorstel zijn duidelijk gedefinieerd, realistisch en relevant
voor de vluchtelingen en de lokale gastgemeenschappen.



Kwaliteit (criterium 2) (maximum 40 punten – het voorstel moet minimaal
20 punten behalen): de kwaliteit van het algemene ontwerp van de voorgestelde
activiteiten en van de methode om de doelstellingen te bereiken, met inbegrip van de
kostenefficiëntie, de duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties
ook na het einde van het project zullen worden uitgevoerd) en het begrotingsvoorstel;
 de kwaliteit en haalbaarheid van de activiteiten waarbij vluchtelingen betrokken zijn;
 de kostenefficiëntie (de mate waarin het project kosteneffectief is en de nodige
middelen toewijst aan elke activiteit);
 de duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties ook na het
einde van het project zullen worden uitgevoerd);
 het begrotingsvoorstel (de samenhang tussen de projectdoelstellingen, de methode,
de activiteiten en het voorgestelde budget).



Beheer van het project (criterium 3) (maximum 20 punten – het voorstel moet
minimaal 10 punten behalen): de mate waarin de aanvrager aantoont de verschillende
aspecten van de voorgestelde activiteiten te kunnen organiseren, coördineren en
uitvoeren;
 de aanvrager toont aan de verschillende aspecten van de voorgestelde activiteiten te
kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren;
 het project wordt uitgevoerd door een team dat beschikt over een passende mix van
ervaring en deskundigheid om het project met succes te voltooien en de gewenste
resultaten te bereiken;
 de samenstelling en de geschiktheid van het voorgestelde team en de taken die
worden toegewezen aan de leden van het team.

Op grond van de bovengenoemde weging worden punten toegekend aan de subsidiabele
voorstellen (maximumaantal punten: 100). Het voorstel moet minimaal 60 punten behalen.
Voorstellen met minder punten worden uitgesloten.

5. Beschikbare begrotingsmiddelen
De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten in het kader van deze oproep tot
het indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 650 000 EUR.
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De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de
subsidiabele kosten.
De subsidie bedraagt maximaal 300 000 EUR per project.
De subsidie bedraagt minimaal 200 000 EUR per project.
De Commissie verwacht een zestal voorstellen te financieren (d.w.z. 6 subsidies toekennen van
gemiddeld 275 000 EUR).
De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen.

6. Termijn voor indiening van aanvragen
De subsidieaanvraag moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen en met
gebruikmaking van het elektronische formulier dat beschikbaar is op de webpagina van de
oproep tot het indienen van voorstellen.
Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet worden ingediend voor 1.6.2020 (12 uur
Brusselse tijd). Op papier, per fax, per e-mail of op andere wijze verstuurde aanvragen worden
niet aanvaard.
7. Aanvullende informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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