VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV – EAC/S05/2020
Šport ako nástroj integrácie a sociálneho začleňovania utečencov

Táto výzva na predloženie návrhov slúži na vykonávanie ročného pracovného programu na rok
2020 na realizáciu pilotných projektov v súlade s rozhodnutím Komisie C(2020) 1194 zo
4. marca 2020.
Vzhľadom na rastúci počet utečencov, ktorí sa chcú usadiť v Európskej únii, existuje výraznejšia
potreba iniciatív, ktoré sú zamerané na účinnú integráciu a sociálne začlenenie.
Šport je jedným z dostupných nástrojov úspešnej integrácie utečencov a miestne športové
projekty zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri uľahčovaní integrácie utečencov do nových
komunít. V celej Európskej únii, či už na úrovni členských štátov alebo v rámci programov
Európskej únie, sa podniká široká škála iniciatív a niektoré inovačné projekty sa už aj realizujú.
V súčasnosti máme k dispozícii dostatočné dôkazy o potenciáli športu ako nástroja sociálneho
začleňovania. Športové projekty slúžia na podporu sociálneho začlenenia utečencov
v hostiteľských komunitách a príležitosti, ktoré z nich vyplývajú, sa v čoraz väčšej miere
využívajú v mnohých členských štátoch EÚ. Tento pilotný projekt predstavuje príspevok
k tomuto úsiliu, ako aj k lepšej integrácii utečencov prostredníctvom športu.
1. Ciele
V nadväznosti na výzvy na predloženie návrhov „Podpora politických opatrení a akcií siete
HEPA pre utečencov“ z roku 2016 a „Šport ako nástroj integrácie a sociálneho začleňovania
utečencov“ z roku 2017, 2018 a 2019 sa súčasná prípravná akcia upriamuje na podporu
športových projektov zameraných na integráciu utečencov.
Vďaka konkrétnym opatreniam zameraným na integráciu utečencov prostredníctvom športu bude
medzi očakávané výsledky tejto prípravnej akcie patriť:



podpora priamej účasti utečencov a hostiteľských komunít,
podpora celoeurópskeho prístupu popri zvyšovaní potenciálu hostiteľských komunít
v záujme úspešného zapojenia a integrácie utečencov prostredníctvom športu.

„Utečencami“ sa nazývajú ľudia s formálnym postavením utečenca v danom členskom štáte EÚ,
ako aj ľudia, ktorí úradne požiadali o postavenie utečenca v EÚ, a ktorých žiadosti zatiaľ neboli
spracované. Z rozsahu pôsobnosti tejto výzvy na predloženie návrhov sú vylúčení ľudia
pochádzajúci z prostredia migrantov, ktorí nemajú postavenie „utečenca“.
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Pri vykonávaní pilotného projektu sa náležite zohľadní komplementárnosť s programom EÚ
Erasmus+ Šport, s akciami oprávnenými v rámci Fondu EÚ pre azyl, migráciu a integráciu
(AMIF), ako aj s tými opatreniami, ktoré sa v súčasnosti financujú v rámci pilotného projektu
„Podpora telesnej činnosti posilňujúcej zdravie v celej Európe“.
Očakávané výstupy:




organizovanie športových aktivít pre utečencov,
podpora športovania a fyzických aktivít utečencov,
podpora spolupráce utečencov a hostiteľských komunít pri organizovaní športových
aktivít.

2. Kritériá oprávnenosti
V záujme oprávnenosti projektov je nevyhnutné, aby ich predložili žiadatelia spĺňajúci tieto
kritériá:



musí ísť o verejnú alebo súkromnú organizáciu s právnou subjektivitou, ktorá pôsobí
najmä v oblasti športu a pravidelne organizuje športové súťaže na rôznych//všetkých
úrovniach,
žiadateľ musí mať registrované sídlo v jednom z členských štátov EÚ.

Upozorňujeme, že po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ1
1. februára 2020, a najmä jej článku 127 ods. 6 a článkov 137 a 138, sa odkazy na fyzické alebo
právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sídlo v členskom štáte Európskej únie, majú chápať
tak, že zahŕňajú aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené
v Spojenom kráľovstve. Osoby s pobytom v Spojenom kráľovstve a subjekty zo Spojeného
kráľovstva sú preto oprávnené zúčastniť sa na tejto výzve.

3. Oprávnené činnosti
Činnosti musia vychádzať zo spoločných európskych hodnôt2 a musia sa realizovať s ohľadom
na tieto základné zásady, najmä na zásady nediskriminácie, tolerancie a rodovej rovnosti.
1

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho
spoločenstva pre atómovú energiu.

2

Tieto hodnoty sú uvedené v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (Úradný vestník Európskej únie C 326, 26.10.2012,
s. 1 – 390): „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho
štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné
členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť,
solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“
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Neúplný zoznam hlavných činností, ktoré sú oprávnené v rámci tejto výzvy na predloženie
návrhov:




športové aktivity zamerané na podporu zapájania utečencov do života v spoločnostiach
EÚ,
príprava a odborné vzdelávanie športových trénerov a pracovníkov, ktorí sa budú
podieľať na integrácii a sociálnom začleňovaní utečencov prostredníctvom športu,
rozvoj činností a identifikácia osvedčených postupov zameraných na účasť utečencov na
športových aktivitách v záujme ich integrácie do hostiteľských spoločností.

Tieto činnosti sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ. Trvanie projektu bude
predstavovať najmenej 24 mesiacov a najviac 36 mesiacov.
Obdobie realizácie:



Činnosti sa nesmú začať skôr ako 1. januára 2021.
Činnosti sa majú ukončiť do 31. decembra 2023.

Žiadosti týkajúce sa projektov s trvaním kratším alebo dlhším, ako je obdobie uvedené v tejto
výzve na predloženie návrhov, nebudú akceptované.

4. Kritériá na vyhodnotenie návrhov
Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií:


význam projektu (kritérium 1) (maximálne 40 bodov – minimálna prahová hodnota
predstavuje 20 bodov): do akej miery prispieva návrh k cieľom a prioritám uvedenej
akcie,
 návrh prispieva k cieľu podporovať integráciu utečencov do hostiteľských spoločností
v EÚ prostredníctvom športu,
 návrh vychádza z relevantného a konkrétneho vymedzenia potrieb utečencov
a miestnych hostiteľských komunít,
 ciele návrhu sú jasne vymedzené, realistické a adresné vo vzťahu k otázkam
týkajúcim sa utečencov a miestnych hostiteľských komunít;



kvalita (kritérium 2) (maximálne 40 bodov – minimálna prahová hodnota
predstavuje 20 bodov): kvalita celkovej koncepcie navrhovaných činností a metodiky na
dosiahnutie cieľov vrátane nákladovej efektívnosti a udržateľnosti navrhovaných akcií
(miera vykonávania akcií aj po ukončení projektu), ako aj návrh rozpočtu,
 kvalita a uskutočniteľnosť činností, do ktorých sú zapojení utečenci,
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nákladová efektívnosť (miera nákladovej efektívnosti projektu a primeranosti
zdrojov pridelených na jednotlivé činnosti),
udržateľnosť navrhovaných akcií (miera vykonávania akcií aj po ukončení projektu),
návrh rozpočtu (konzistentnosť medzi cieľmi projektu, metodikou, činnosťami
a navrhovaným rozpočtom);

riadenie projektu (kritérium 3) (maximálne 20 bodov – minimálna prahová hodnota
predstavuje 10 bodov): do akej miery žiadateľ preukáže schopnosť organizovať,
koordinovať a realizovať jednotlivé prvky navrhovaných činností,
 žiadateľ preukáže schopnosť organizovať, koordinovať a realizovať jednotlivé prvky
navrhovaných činností,
 projektový tím charakterizuje vhodná kombinácia skúseností a odborných poznatkov,
ktoré napomôžu pri úspešnom dosahovaní očakávaných výsledkov projektu,
 zloženie a vhodnosť navrhovaného tímu a úlohy pridelené členom tímu.

Oprávneným žiadostiam sa pridelí príslušný počet bodov z maximálneho počtu 100 na základe
splnenia uvedených váhových kritérií. Uplatní sa minimálna prahová hodnota 60 bodov.
Žiadosti, ktoré nedosiahnu uvedené prahové hodnoty, budú zamietnuté.

5. Disponibilný rozpočet
Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy na
predloženie návrhov, sa odhaduje na 1 650 000 EUR.
Maximálna miera spolufinancovania prostredníctvom grantu EÚ je obmedzená na 80 %
oprávnených nákladov.
Granty budú predstavovať najviac 300 000 EUR na projekt.
Granty budú predstavovať najmenej 200 000 EUR na projekt.
Komisia očakáva financovanie približne 6 návrhov (t. j. podpísanie 6 grantov v objeme
priemerne 275 000 EUR).
Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky.
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6. Termín na predloženie žiadostí:
Žiadosti o grant musia byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov EÚ s použitím
elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke výzvy na predloženie
návrhov.
Riadne vyplnený formulár žiadosti je potrebné predložiť do 1. 6. 2020 do 12.00 hod. (poludnie)
bruselského času. Nebudú sa akceptovať žiadosti zaslané v papierovej podobe, faxom, emailom
ani iným spôsobom.
7. Ďalšie informácie
Prípadné otázky posielajte na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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