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INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/S20/2019 

Sport som redskab til integration og social inklusion af flygtninge 

 

Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2019 

vedrørende gennemførelsen af pilotprojekter i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse 

C(2019) 1819 af 12. marts 2019. 

I betragtning af det stigende antal flygtninge, der søger at bosætte sig i Den Europæiske Union, 

er der et stigende behov for effektive initiativer inden for integration og social inklusion.  

Sport er et af de forhåndenværende redskaber, der kan anvendes til en vellykket integration af 

flygtninge, og lokale sportsprojekter spiller en stadig større rolle i bestræbelserne på at lette 

flygtninges integration i nye samfund.  Der er vedtaget en lang række initiativer i Den 

Europæiske Union, i medlemsstaterne eller via EU's programmer, og flere innovative projekter 

er allerede ved at blive gennemført. 

Sportens potentiale som redskab til social inklusion er nu blevet udførligt dokumenteret. 

Sportsprojekter støtter den sociale inklusion af flygtninge i værtssamfundene, og mulighederne i 

disse projekter udnyttes i stigende grad i mange af EU's medlemsstater. Dette pilotprojekt er et 

bidrag til denne indsats og til en bedre integration af flygtninge gennem sport. 

1. Mål 

I fortsættelse af indkaldelsen af forslag i 2016 om "Fremme af politiske tiltag og foranstaltninger 

med henblik på sundhedsfremmende fysisk aktivitet for flygtninge" og indkaldelsen i 2017 og 

2018 "Sport som redskab til integration og social inklusion af flygtninge" tager den nuværende 

forberedende foranstaltning sigte på at støtte lokale sportsprojekter, der fokuserer på integration 

af flygtninge. Der vil blive udvalgt ca. 10 projekter. 

Gennem konkrete foranstaltninger, der tager sigte på at integrere flygtninge gennem idræt, og 

som vil udgøre hovedparten af de projekter, der finansieres, og yderligere foranstaltninger til 

opbygning af netværk og udbredelse af god praksis i EU, forventes denne forberedende 

foranstaltning bl.a. at medføre følgende resultater: 

 fremme af flygtninges og værtssamfunds direkte deltagelse 

 fremme af en EU-dækkende tilgang, hvilket øger muligheden for, at værtssamfundene får 

succes med at inddrage og integrere flygtninge gennem sport 

 videreudvikling af forbindelserne mellem organisationer, der arbejder med at fremme 

integration af flygtninge gennem sport på EU-plan 

 oprettelse af en platform for projekter, der tager sigte på at fremme sport som et redskab 

til integration og social inklusion af flygtninge 
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 indsamling og formidling af god praksis gennem IT-værktøjer, workshopper, seminarer 

og konferencer vedrørende tilgængelige resultater af projekter og initiativer, der tager 

sigte på at integrere flygtninge gennem sport. 

 

Ved "flygtning" forstås personer med formel flygtningestatus i en EU-medlemsstat samt 

personer, der officielt har ansøgt om flygtningestatus i EU, og hvis ansøgning endnu ikke er 

blevet behandlet.  Personer med indvandrerbaggrund, som ikke er "flygtninge", er ikke omfattet 

af denne indkaldelse af forslag. 

Denne forberedende foranstaltning gennemføres i to dele: 

Del 1: Tilrettelæggelse af sportsarrangementer med henblik på at fremme integration og social 

inklusion af flygtninge. Følgende resultater forventes opnået: 

 

 at tilrettelægge sportsarrangementer for flygtninge 

 at fremme flygtninges udøvelse af sport og fysisk aktivitet 

 at fremme samarbejde mellem flygtninge og værtssamfund i forbindelse med 

tilrettelæggelsen af sportsarrangementer 

 at fremme EU-dækkende praksisser og metoder, der øger muligheden for, at europæiske 

værtssamfund får succes med at inddrage og integrere flygtninge gennem sport 

 at deltage i det europæiske netværk (se del 2) for at udnytte projektets resultater. 

 

Del 2: Netværkssamarbejde og formidling. Følgende resultater forventes opnået: 

 

 at etablere og vedligeholde forbindelser mellem projekter, der er udvalgt i forbindelse 

med den nuværende indkaldelse af forslag, med henblik på at udpege og udbrede god 

praksis  

 at tilvejebringe en platform for projekter, der er udvalgt under 

pilotprojekter/forberedende foranstraltninger med sigte på at fremme "sport som et 

redskab til integration og social inklusion af flygtninge" (i perioden 2016-2019) 

 at støtte formidling af god praksis og initiativer i hele EU 

 at udbrede kendskabet til de strategier, der gennemføres for at fremme integration og 

social inklusion af flygtninge gennem sport 

 at afholde et årligt møde eller en årlig konference for de pågældende projekter. 

 

2. Kriterier for støtteberettigelse 
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For at være støtteberettigede skal projekterne under både del 1 og del 2 endvidere forelægges af 

ansøgere, som opfylder følgende kriterier:  

 skal være en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person, som 

hovedsagelig er aktiv på sportsområdet, og som regelmæssigt tilrettelægger 

sportskonkurrencer på alle niveauer (fysiske personer er ikke berettigede til at ansøge om 

støtte i henhold til denne indkaldelse)  

 skal have deres registrerede juridiske hjemsted i én af EU-medlemsstaterne.  

 

For ansøgere fra Det Forenede Kongerige: 

Vær opmærksom på, at kriterierne for støtteberettigelse skal være opfyldt under hele 

støtteperioden. Hvis Det Forenede Kongerige forlader EU i løbet af støtteperioden uden at indgå 

en aftale med EU, der sikrer, at ansøgere fra det Forenede Kongerige også fremover er 

støtteberettigede, vil du ikke længere modtage EU-støtte (selv ved fortsat deltagelse, hvis det er 

muligt), eller du må forlade projektet i henhold til artikel II.17.2 i støtteaftalen. 

 

3. Støtteberettigede aktiviteter 

 

Aktiviteterne skal tage udgangspunkt i de fælles europæiske værdier1 og overholde disse 

grundlæggende principper, navnlig princippet om ikke-forskelsbehandling, tolerance og 

ligestilling mellem kønnene.   

En ikke-udtømmende liste over de aktiviteter, der primært er støtteberettigede i forbindelse med 

denne indkaldelse, er anført nedenfor:  

Del 1  

 sportsaktiviteter, der tager sigte på at inddrage flere flygtninge i de europæiske samfund 

 forberedelse og uddannelse af trænere og personale, der skal arbejde med integration og 

social inklusion af flygtninge gennem sport 

 udvikling af aktiviteter og kortlægning af god praksis til inddragelse af flygtninge i 

sportsaktiviteter, der tager sigte på at integrere dem i værtslandet.  

Del 2 

                                                           
1 Jf. artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union (EUT C 326 af 26.10.2012, s. 1-390): "EU bygger på værdierne 
respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for 
menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal." Dette er medlemsstaternes 
fælles værdigrundlag i et samfund præget af pluralisme, ikke-forskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, 
solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd". 
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 oprettelse af et europæisk netværk med henblik på at udnytte resultaterne af de projekter, 

der er udvalgt under del 1 og vedligeholde forbindelserne mellem disse projekter med 

henblik på at udpege og udbrede god praksis  

 udformning og udvikling af netværk på EU-plan mellem organisationer, der beskæftiger 

sig med integration af flygtninge gennem sport  

 tilrettelæggelse af workshopper, seminarer og konferencer med henblik på at 

tilgængeliggøre oplysninger, ekspertise og samarbejdsmuligheder vedrørende integration 

af flygtninge i de europæiske samfund gennem sport.  

 

Disse aktiviteter skal finde sted i EU's medlemsstater. Projektets varighed vil være mindst 24 og 

højst 36 måneder. 

Gennemførelsesperiode: 

 aktiviteterne må ikke påbegyndes før den 1. januar 2020 

 aktiviteterne skal afsluttes før den 31. december 2020. 

 

4. Kriterier for tildeling af støtte 

De støtteberettigede ansøgninger evalueres ud fra følgende kriterier: 

Del 1 

 1. kriterium: projektets relevans (højst 40 point kan opnås — mindst 20 point skal 

opnås): I hvilket omfang forslaget bidrager til at nå målene og prioriteterne i ovennævnte 

foranstaltning: 

 hvorvidt forslaget bidrager til at nå målet om at støtte integrationen af flygtninge i 

EU-værtslandet gennem sport 

 hvorvidt forslaget bygger på relevant og konkret konstatering af behov hos flygtninge 

og lokale værtssamfund 

 hvorvidt forslagets mål er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er 

relevante for flygtninge og lokale værtssamfund. 

  

 2. kriterium: kvalitet (højst 40 point kan opnås — mindst 20 point skal opnås): 

Kvaliteten af den overordnede udformning af de foreslåede aktiviteter og den metode, der 

anvendes til at nå målene, herunder omkostningseffektivitet, de foreslåede 

foranstaltningers bæredygtighed (dvs. i hvilket omfang foranstaltningerne vil blive 

gennemført, også efter projektets afslutning) samt budgetforslag:  

 kvaliteten og gennemførligheden af aktiviteter, der involverer flygtninge 

 omkostningseffektivitet (dvs. i hvor høj grad forslaget er omkostningseffektivt og 

fordeler en passende andel af midlerne til de enkelte aktiviteter) 
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 de foreslåede foranstaltningers bæredygtighed (i hvor høj grad vil aktionerne 

fortsætte efter projektets afslutning) 

 budgetforslag (sammenhængen mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og det 

foreslåede budget). 

 

 3. kriterium: forvaltning af projektet (højst 20 point kan opnås — mindst 10 point 

skal opnås): I hvor høj grad ansøgeren kan dokumentere sin evne til at tilrettelægge, 

koordinere og gennemføre de forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter:  

 hvorvidt ansøgeren kan dokumentere sin evne til at tilrettelægge, koordinere og 

gennemføre de forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter 

 hvorvidt projektgruppen inddrager en passende blanding af erfaringer og ekspertise 

til støtte for en vellykket opnåelse af projektets forventede resultater 

 sammensætningen og hensigtsmæssigheden af det foreslåede team og de roller, der er 

tildelt teamets medlemmer. 

 

Del 2 

 1. kriterium: projektets relevans (højst 40 point kan opnås — mindst 20 point skal 

opnås): I hvilket omfang forslaget bidrager til at nå målene og prioriteterne i ovennævnte 

foranstaltning: 

 hvorvidt netværket effektivt bidrager til at nå målet om at støtte integrationen af 

flygtninge i EU-værtslandet gennem sport 

 hvorvidt netværket bygger på relevant og konkret konstatering af behov hos 

flygtninge og lokale værtssamfund 

 hvorvidt netværkets mål er klart definerede og realistiske, omhandler spørgsmål, der 

er relevante for flygtninge og lokale værtssamfund, og bidrager til bedre koordinering 

på EU-plan. 

  

 2. kriterium: kvalitet (højst 40 point kan opnås — mindst 20 point skal opnås): 

Kvaliteten af den overordnede udformning af de foreslåede aktiviteter og den metode, der 

anvendes til at nå målene, herunder omkostningseffektivitet, de foreslåede 

foranstaltningers bæredygtighed (dvs. i hvilket omfang foranstaltningerne vil blive 

gennemført, også efter projektets afslutning) samt budgetforslag:  

 omkostningseffektivitet (dvs. i hvor høj grad forslaget er omkostningseffektivt og 

fordeler en passende andel af midlerne til de enkelte aktiviteter) 

 de foreslåede foranstaltningers bæredygtighed (i hvor høj grad vil aktionerne 

fortsætte efter projektets afslutning) 

 budgetforslag (sammenhængen mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og det 

foreslåede budget). 

 den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed. 
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 3. kriterium: forvaltning af projektet (højst 20 point kan opnås — mindst 10 point 

skal opnås): I hvor høj grad ansøgeren kan dokumentere sin evne til at tilrettelægge, 

koordinere og gennemføre de forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter:  

 hvorvidt ansøgeren kan dokumentere sin evne til at tilrettelægge, koordinere og 

gennemføre de forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter 

 hvorvidt projektgruppen inddrager en passende blanding af erfaringer og ekspertise 

til støtte for en vellykket opnåelse af projektets forventede resultater 

 sammensætningen og hensigtsmæssigheden af det foreslåede team og de roller, der er 

tildelt teamets medlemmer. 

 

Der vil blive tildelt op til 100 point til hver støtteberettigede ansøgning ud fra den vægtning, der 

er beskrevet ovenfor. Der skal opnås mindst 70 point, og ansøgninger, der ikke opfylder disse 

pointkrav, vil blive afvist. 

 

5. Budgetramme 

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekter i forbindelse med denne 

indkaldelse, er på 2 900 000 EUR.  

EU-støtten er begrænset til en medfinansieringssats på højst 80 % af de samlede støtteberettigede 

omkostninger. 

Det højeste beløb, der kan tildeles hvert projekt under del 1, er 300 000 EUR. Det laveste beløb 

er 200 000 EUR. 

Det højeste beløb, der kan tildeles hvert projekt under del 2, er 600 000 EUR. Det laveste beløb 

er 2400 000 EUR. 

Kommissionen forventer at finansiere omkring 9 forslag under del 1. 

Kommissionen forventer at finansiere 1 projekt under del 2. 

 

6. Ansøgningsfrist 

Ansøgningerne om støtte skal være skrevet på et af EU's officielle sprog ved hjælp af det 

elektroniske ansøgningsskema, som kan findes på websiden for indkaldelsen af forslag. 

Det udfyldte ansøgningsskema skal være indsendt før den 04/07/2019 (kl. 12.00 belgisk tid). 

Ansøgninger, der indsendes på papir, fax, e-mail eller på anden måde, modtages ikke. 

7. Yderligere oplysninger 
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Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:  EAC-

SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu
mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

