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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/S20/2019 

Sport jako nástroj integrace a sociálního začlenění uprchlíků 

 

Účelem této výzvy k podávání návrhů je realizovat roční pracovní program na rok 2019 k 

provádění pilotních projektů v souladu s rozhodnutím Komise C(2019) 1819 ze dne 12. března 

2019. 

S ohledem na rostoucí počet uprchlíků, kteří mají zájem se v Evropské unii usadit natrvalo, roste 

potřeba účinné integrace a iniciativ sloužících k sociálnímu začlenění.  

Jedním z nástrojů, které by mohly být použity k úspěšné integraci uprchlíků, je sport, přičemž 

místní sportovní projekty mají v usnadňování integrace uprchlíků do nových komunit stále 

významnější roli.  V celé Evropské unii, na úrovni členských států i v rámci programů Evropské 

unie, započala realizace celé řady iniciativ a inovativních projektů. 

Potenciál sportu jako nástroje sociálního začleňování je dobře zdokumentován. Sportovní 

projekty slouží k sociálnímu začlenění uprchlíků do hostitelských komunit a příležitosti, které 

nabízejí, se ve stále větší míře využívají v řadě členských států EU. Cílem tohoto pilotního 

projektu je přispět k tomuto úsilí a k lepší integraci uprchlíků prostřednictvím sportu. 

1. Cíle 

V návaznosti na výzvy k podávání návrhů „Podpora politických opatření a činností v oblasti 

zdraví prospěšných pohybových aktivit zaměřených na uprchlíky“ z roku 2016 a „Sport jako 

nástroj integrace a sociálního začlenění uprchlíků“ z let 2017 a 2018 se stávající přípravná akce 

zaměřuje na podporu sportovních projektů napomáhajících integraci uprchlíků. Vybráno bude 

přibližně 10 projektů. 

Prostřednictvím konkrétních opatření zaměřených na integraci uprchlíků prostřednictvím sportu, 

která budou tvořit hlavní složku financovaných projektů, a prostřednictvím dalšího opatření 

zaměřeného na budování sítí a šíření osvědčených postupů v EU by měla tato přípravná akce 

přinést tyto výsledky: 

 podpořit přímé zapojení uprchlíků a hostitelských komunit, 

 podpořit celoevropský přístup a zvýšit potenciál hostitelských komunit, pokud jde o 

zapojení uprchlíků do společnosti a jejich integraci prostřednictvím sportu, 

 rozvíjet vazby mezi organizacemi, které podporují integraci uprchlíků prostřednictvím 

sportu na úrovni EU, 

 vytvořit platformu projektů zaměřených na podporu sportu jako nástroje integrace a 

sociálního začlenění uprchlíků, 
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 shromažďovat a šířit osvědčené postupy v oblasti dostupných výsledků projektů a 

iniciativ zaměřených na integraci uprchlíků prostřednictvím sportu, a to skrze nástroje 

informačních technologií, pracovní setkání, semináře a konference. 

 

Pojem „uprchlík“ označuje osoby, které mají v členském státě EU oficiální status uprchlíka, a 

dále osoby, které o přiznání statusu uprchlíka v EU oficiálně požádaly a jejichž žádost zatím 

nebyla vyřízena.  Osoby, které pocházejí z přistěhovaleckého prostředí a nejsou „uprchlíky“, do 

oblasti působnosti této výzvy k podávání návrhů nespadají. 

Tato přípravná akce bude provedena prostřednictvím dvou částí. 

Část 1: Pořádání sportovních aktivit s cílem podpořit integraci a sociální začlenění uprchlíků. 

Očekávané výsledky: 

 

 pořádání sportovních aktivit pro uprchlíky, 

 podpora provozování sportu a fyzické aktivity uprchlíků, 

 podpora spolupráce uprchlíků a hostitelských komunit při pořádání sportovních aktivit, 

 podpora celoevropských postupů a metodik zaměřených na zvyšování potenciálu 

hostitelských komunit v Evropě, pokud jde o úspěšné zapojení uprchlíků do společnosti a 

jejich integraci prostřednictvím sportu, 

 účast na evropské síti (viz část 2) za účelem zhodnocení výsledků projektu. 

 

Část 2: Budování sítí a šíření povědomí. Očekávané výsledky: 

 

 vytvoření a udržování vazeb mezi projekty vybranými v rámci stávající výzvy k podávání 

návrhů, s cílem vybrat a šířit osvědčené postupy,  

 vytvoření platformy projektů vybraných v rámci pilotních projektů a přípravných akcí 

(PP/PA), které podporují „sport jako nástroj integrace a sociálního začlenění uprchlíků“ 

(roky 2016–2019), 

 podpora šíření osvědčených postupů a iniciativ realizovaných v celé EU, 

 zvyšování povědomí o strategiích zavedených s cílem podpořit integraci a sociální 

začlenění uprchlíků prostřednictvím sportu, 

 pořádání každoročních setkání/konferencí na téma příslušných projektů. 

 

2. Kritéria způsobilosti 

Aby byly projekty části 1 a 2 způsobilé, musí je předložit žadatelé, kteří splňují tyto podmínky:  
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 musí se jednat o veřejnou nebo soukromou organizaci s právní subjektivitou, která působí 

převážně v oblasti sportu a pravidelně organizuje sportovní soutěže, a to na jakékoli 

úrovni (fyzické osoby nejsou k žádosti o grant na základě této výzvy způsobilé),  

 musí mít oficiální sídlo v některém z členských států EU.  

 

Informace pro britské žadatele: 

Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže 

Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na 

základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z 

EU vyplácet (budete se přitom, pokud to bude možné, na projektu i nadále podílet) nebo budete 

muset na základě článku II.17.2 grantové dohody projekt opustit. 

 

3. Způsobilé činnosti 

 

Činnosti musí vycházet ze společných evropských hodnot1 a tyto zásady musí 

respektovat; zejména jde o zákaz diskriminace, toleranci a rovnost žen a mužů.   

Orientační seznam hlavních činností způsobilých podle této výzvy k podávání návrhů:  

Část 1  

 sportovní aktivity zaměřené na podporu zapojení uprchlíků do občanské společnosti v 

EU, 

 příprava a trénink sportovních trenérů a pracovníků, kteří budou pracovat na integraci 

a sociálním začlenění uprchlíků prostřednictvím sportu, 

 příprava aktivit a vymezení osvědčených postupů týkajících se zapojení uprchlíků 

do sportovních aktivit s cílem integrovat je do hostitelské společnosti.  

Část 2 

 vytvoření evropské sítě za účelem zhodnocení výsledků projektů vybraných v rámci části 

1 a za účelem udržování vazeb mezi těmito projekty, s cílem vybrat a šířit osvědčené 

postupy,  

 návrh a rozvoj sítí na úrovni EU mezi organizacemi zapojenými do integrace uprchlíků 

prostřednictvím sportu,  

                                                           
1 Jak je uvedeno v článku 2 Smlouvy o Evropské unii (Úřední věstník C 326, 26.10.2012, s. 1): „Unie je založena na 
hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, 
včetně práv příslušníků menšin. Tyto hodnoty jsou společné členským státům ve společnosti vyznačující se 
pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností, solidaritou a rovností žen a mužů.“ 
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 organizace pracovních setkání, seminářů a konferencí zaměřených na zpřístupnění 

informací, know-how a příležitostí ke spolupráci v oblasti integrace uprchlíků 

do společností v EU prostřednictvím sportu.  

 

Tyto činnosti musejí probíhat v členských státech EU. Doba trvání projektu bude minimálně 24 

a maximálně 36 měsíců. 

Doba realizace: 

 činnosti nesmí začít před 1. 1. 2020, 

 činnosti musí být ukončeny do 31. 12. 2022. 

 

4. Kritéria pro udělení grantu 

Způsobilé žádosti budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

Část 1 

 Relevantnost projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů, minimální hranice 20 bodů): 

Míra, do jaké návrh přispívá k cílům a prioritám akce uvedené výše: 

 návrh přispívá k dosažení cíle, kterým je podpora integrace uprchlíků do hostitelské 

společnosti EU prostřednictvím sportu, 

 návrh vychází ze skutečně zjištěných, relevantních a konkrétních potřeb uprchlíků 

a místní hostitelské komunity, 

 cíle návrhu jsou jasně definované, realistické a řeší otázky, jež jsou důležité pro 

uprchlíky a místní hostitelskou komunitu. 

  

 Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů, minimální hranice 20 bodů): Kvalita celkového 

návrhu navrhovaných činností a metodiky dosažení cílů, včetně nákladové efektivity, 

udržitelnosti navrhovaných činností (do jaké míry budou akce probíhat i po skončení 

projektu) a návrhu rozpočtu:  

 kvalita a proveditelnost činností zapojujících uprchlíky, 

 nákladová efektivita (nakolik je projekt nákladově efektivní a jak přiděluje 

jednotlivým činnostem odpovídající zdroje), 

 udržitelnost navrhovaných činností (do jaké míry budou akce probíhat i po skončení 

projektu), 

 návrh rozpočtu (soulad cílů projektu, metodiky, činností a navrhovaného rozpočtu). 
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 Řízení projektu (kritérium 3) (max. 20 bodů, minimální hranice 10 bodů): Míra, 

v jaké žadatelé prokáží svou schopnost organizovat, koordinovat a realizovat různé 

aspekty navrhovaných činností:  

 žadatelé prokáží svou schopnost organizovat, koordinovat a realizovat různé aspekty 

navrhovaných činností, 

 projektový tým disponuje vhodnou kombinací zkušeností a odborných znalostí 

nutných k úspěšnému plnění očekávaných výsledků projektu, 

 složení a přiměřenost navrhovaného týmu a úlohy přidělené jednotlivým členům 

týmu. 

 

Část 2 

 Relevantnost projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů, minimální hranice 20 bodů): 

Míra, do jaké návrh přispívá k cílům a prioritám akce uvedené výše: 

 síť účinně přispívá k dosažení cíle, kterým je podpora integrace uprchlíků 

do hostitelské společnosti EU prostřednictvím sportu, 

 síť vychází ze skutečně zjištěných, relevantních a konkrétních potřeb uprchlíků 

a místní hostitelské komunity, 

 cíle sítě jsou jasně definované, realistické a řeší otázky, jež jsou důležité pro 

uprchlíky a místní hostitelské komunity a přispívají k lepší koordinaci na úrovni EU. 

  

 Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů, minimální hranice 20 bodů): Kvalita celkového 

návrhu navrhovaných činností a metodiky dosažení cílů, včetně nákladové efektivity, 

udržitelnosti navrhovaných činností (do jaké míry budou akce probíhat i po skončení 

projektu) a návrhu rozpočtu:  

 nákladová efektivita (nakolik je projekt nákladově efektivní a jak přiděluje 

jednotlivým činnostem odpovídající zdroje), 

 udržitelnost navrhovaných činností (do jaké míry budou akce probíhat i po skončení 

projektu), 

 návrh rozpočtu (soulad cílů projektu, metodiky, činností a navrhovaného rozpočtu). 

 kvalita a proveditelnost navrhované metodiky. 

 

 Řízení projektu (kritérium 3) (max. 20 bodů, minimální hranice 10 bodů): Míra, 

v jaké žadatelé prokáží svou schopnost organizovat, koordinovat a realizovat různé 

aspekty navrhovaných činností:  

 žadatelé prokáží svou schopnost organizovat, koordinovat a realizovat různé aspekty 

navrhovaných činností, 

 projektový tým disponuje vhodnou kombinací zkušeností a odborných znalostí 

nutných k úspěšnému plnění očekávaných výsledků projektu, 
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 složení a přiměřenost navrhovaného týmu a úlohy přidělené jednotlivým členům 

týmu. 

 

Na základě výše uvedených kritérií budou způsobilým žádostem udělovány body (maximálně lze 

udělit 100 bodů). Bude použita minimální hranice 70 bodů: žádosti, jejichž skóre této hranice 

nedosáhne, budou zamítnuty. 

 

5. Dostupný rozpočet 

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k podávání návrhů 

se odhaduje na 2 900 000 EUR.  

Grant EU je omezen na maximální míru spolufinancování ve výši 80 % způsobilých nákladů. 

Maximální částka, která bude poskytnuta na jeden projekt v rámci části 1, je 300 000 EUR. 

Minimální částka je 200 000 EUR. 

Maximální částka, která bude poskytnuta na jeden projekt v rámci části 2, je 600 000 EUR. 

Minimální částka je 400 000 EUR. 

Komise předpokládá, že finanční prostředky udělí přibližně devíti návrhům v rámci části 1. 

Komise předpokládá, že finanční prostředky udělí jednomu projektu v rámci části 2. 

 

6. Uzávěrka pro předkládání návrhů 

Žádosti o grant musí být vypracovány v některém z úředních jazyků EU za použití 

elektronického formuláře, který najdete na stránkách výzvy k podávání návrhů. 

Řádně vyplněný formulář žádosti musí být zaslán před 04. 7. 2019 (12:00 bruselského času). 

Žádosti zaslané na papíře nebo faxem, elektronickou poštou či jiným způsobem nebudou přijaty. 

7. Další informace 

Případné dotazy zasílejte na adresu:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

