
1 
 

RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/S05/2020 

Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev 

  

Ta razpis za zbiranje predlogov bo omogočil izvajanje letnega programa dela 2020 za izvedbo pilotnih 

projektov v skladu s Sklepom Komisije C(2020) 1194 z dne 4. marca 2020. 

Zaradi naraščajočega števila beguncev, ki se želijo nastaniti v Evropski uniji, obstaja vse večja potreba po 

pobudah za učinkovito integracijo in socialno vključevanje.  

Šport je eno od možnih sredstev za uspešno integracijo beguncev in lokalni športni projekti imajo vse 

večjo vlogo pri omogočanju lažje integracije beguncev v nove skupnosti.  Po vsej Evropski uniji so bile 

tako na ravni držav članic kot v programih Evropske unije sprejete številne pobude in nekateri inovativni 

projekti se že izvajajo. 

Dokazov za potencial športa kot sredstva za socialno vključevanje danes ne manjka; športni projekti 

podpirajo socialno vključevanje beguncev v gostiteljske skupnosti in številne države članice EU čedalje 

bolj izkoriščajo priložnosti teh projektov. Ta pilotni projekt je prispevek k tem prizadevanjem in k boljši 

integraciji beguncev prek športa. 

1. Cilji 

Po razpisu za zbiranje predlogov iz leta 2016 z naslovom „Spodbujanje ukrepov politike in pobud za 

begunce v zvezi z zdravju koristnimi telesnimi aktivnostmi“ ter razpisih za zbiranje predlogov iz leta 

2017, 2018 in 2019 z naslovom „Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev“ je 

cilj tega pripravljalnega ukrepa podpreti športne projekte, pri katerih je poudarek na integraciji beguncev.  

S konkretnimi ukrepi za integracijo beguncev prek športa naj bi ta pripravljalni ukrep med drugim 

prinesel naslednje rezultate: 

 spodbujanje neposredne udeležbe beguncev in gostiteljskih skupnosti, 

 spodbujanje vseevropskega pristopa ter povečanje potenciala gostiteljskih skupnosti za uspešno 

pritegnitev in integracijo beguncev prek športa, 

 

Izraz „begunec“ pomeni osebo z uradnim statusom begunca v eni od držav članic EU ter osebo, ki je 

uradno zaprosila za pridobitev statusa begunca v EU, vendar njena vloga še ni bila obravnavana.  Osebe z 

migrantskim ozadjem, ki niso „begunci“, niso predmet tega razpisa za zbiranje predlogov.  

Pri izvajanju pilotnega projekta se bo ustrezno upoštevalo dopolnjevanje s programom EU Erasmus+ 

Šport, upravičenimi ukrepi v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje ter ukrepi, ki so trenutno 

financirani v okviru pilotnega projekta „Spodbujanje zdravju koristnih telesnih aktivnosti v Evropi“. 

Pričakovani učinki: 

 organizacija športnih dejavnosti za begunce, 
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 spodbujanje ukvarjanja s športom in telesnih dejavnosti med begunci, 

 spodbujanje sodelovanja beguncev in gostiteljskih skupnosti pri organizaciji športnih dejavnosti. 

 

2. Merila za upravičenost 

Upravičeni so projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:  

 

 so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na področju športa 

ter redno organizirajo športna tekmovanja na kateri koli ravni,  

 imajo sedež v eni od držav članic EU.  

 

Po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom1 1. februarja 2020, zlasti v 

skladu s členom 127(6), členom 137 in členom 138 sporazuma, sklicevanja na fizične ali pravne osebe s 

prebivališčem ali sedežem v državi članici Evropske unije vključujejo fizične ali pravne osebe s 

prebivališčem ali sedežem v Združenem kraljestvu. Rezidenti in subjekti Združenega kraljestva so zato 

upravičeni do sodelovanja v tem razpisu. 

 

3. Upravičene dejavnosti 

Dejavnosti se morajo opirati na skupne evropske vrednote2 ter spoštovati ta temeljna načela, zlasti 

nediskriminacijo, strpnost in enakost spolov.   

Neizčrpen seznam glavnih dejavnosti, ki so upravičene na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov:  

 športne dejavnosti, katerih cilj je spodbujati sodelovanje beguncev v družbah EU, 

 priprava in usposabljanje trenerjev in športnega osebja, ki se bodo ukvarjali z integracijo in 

socialnim vključevanjem beguncev prek športa, 

 razvoj dejavnosti in opredelitev dobrih praks v zvezi s sodelovanjem beguncev v športnih 

dejavnostih za njihovo integracijo v gostiteljske družbe.  

 

Te dejavnosti se morajo izvajati v državah članicah EU. Projekt bo trajal najmanj 24 mesecev in največ 

36 mesecev. 

Obdobje izvajanja: 

 dejavnosti se ne smejo začeti pred 1. januarjem 2021, 

 dejavnosti se morajo zaključiti do 31. decembra 2023. 

                                                           
1 Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti 

za atomsko energijo. 

 
2 Kot je določeno v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (Uradni list C 326, 26.10.2012, str. 1): „Unija temelji na 
vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja 
človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v 
družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.“ 
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Vloge za projekte, katerih predvideno trajanje je krajše ali daljše od obdobja, navedenega v tem razpisu za 

zbiranje predlogov, ne bodo sprejete. 

 

4. Merila za dodelitev 

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

 Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk – minimalni prag 20 točk): v kolikšni meri 

predlog prispeva k ciljem in prednostnim nalogam navedenega ukrepa; 

 predlog prispeva k cilju podpiranja integracije beguncev v gostiteljske družbe EU prek športa, 

 predlog temelji na ustrezni in konkretni opredelitvi potreb beguncev in lokalnih gostiteljskih 

skupnosti, 

 cilji predloga so jasno določeni, realistični in obravnavajo vprašanja, ki so relevantna za 

begunce in za lokalne gostiteljske skupnosti. 

 

 Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk – minimalni prag 20 točk): kakovost celotne zasnove 

predlaganih dejavnosti ter metodologije za doseganje ciljev, vključno s stroškovno učinkovitostjo, 

trajnostjo predlaganih ukrepov (v kolikšni meri se bodo ukrepi izvajali tudi po koncu projekta) in 

predlogom proračuna;  

 kakovost in izvedljivost dejavnosti, ki vključujejo begunce, 

 stroškovna učinkovitost (v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in dodeljuje 

ustrezna sredstva posameznim dejavnostim), 

 trajnost predlaganih ukrepov (v kolikšni meri se bodo ukrepi izvajali tudi po koncu projekta), 

 predlog proračuna (skladnost med cilji projekta, metodologijo, dejavnostmi in predlaganim 

proračunom). 

 

 Upravljanje projekta (merilo 3) (največ 20 točk – minimalni prag 10 točk): v kolikšni meri 

prijavitelj dokazuje sposobnost organiziranja, usklajevanja in izvajanja različnih vidikov 

predlaganih dejavnosti;  

 prijavitelj dokazuje sposobnost organiziranja, usklajevanja in izvajanja različnih vidikov 

predlaganih dejavnosti, 

 projektna skupina ima ustrezno kombinacijo znanja in izkušenj za uspešno doseganje 

pričakovanih rezultatov projekta, 

 sestava in primernost predlagane projektne skupine ter porazdelitev vlog med člani skupine. 

 

 

Upravičene vloge bodo točkovane z največ 100 točkami na podlagi navedenega uteževanja. Uporabljal se 

bo minimalni prag 60 točk. Vloge, ki ne bodo dosegle navedenih minimalnih pragov, bodo zavrnjene. 

 

5. Razpoložljiva proračunska sredstva 
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Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje 

predlogov, so ocenjena na 1 650 000 EUR.  

Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih 

stroškov. 

Nepovratna sredstva bodo znašala največ 300 000 EUR na projekt in najmanj 200 000 EUR na projekt. 

Komisija pričakuje, da bo financirala približno 6 predlogov (tj. da bo podpisala 6 sporazumov o dodelitvi 

nepovratnih sredstev v povprečnem znesku 275 000 EUR). 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

  

6. Rok za oddajo vlog 

Vloge za nepovratna sredstva morajo biti napisane v enem od uradnih jezikov EU na elektronskem 

obrazcu, ki je na voljo na spletni strani razpisa. 

Ustrezno izpolnjen obrazec je treba oddati do 01/06/2020 do 12.00 (opoldne) po bruseljskem času. Vloge, 

poslane na papirju ali po faksu ali elektronski pošti ali na drug način, ne bodo sprejete. 

7. Dodatne informacije 

Morebitna vprašanja naslovite na:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU.  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

