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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/S20/2019 

A sport mint a menekültek integrációjának és társadalmi befogadásának eszköze 

 

Ez a pályázati felhívás a kísérleti projektek végrehajtására vonatkozó 2019. évi 

munkaprogramnak a 2019. március 12-i C(2019) 1819 bizottsági határozattal összhangban 

történő végrehajtására szolgál. 

Figyelembe véve az Európai Unióban letelepedni kívánó menekültek egyre növekvő számát, 

fokozott igény mutatkozik a hatékony integrációt és társadalmi befogadást célzó 

kezdeményezések iránt.  

A sport egyike a menekültek sikeres beilleszkedését szolgáló eszközöknek, ezért a helyi 

sportprojektek szerepe felértékelődhet a menekültek új közösségekbe való integrációjának 

megkönnyítésében.  Sokféle kezdeményezés indult Unió-szerte, mind tagállami szinten, mind 

uniós programok keretében, és számos innovatív projekt megvalósítása már folyamatban is van. 

Immár számos dokumentum bizonyítja, mekkora potenciál rejlik a sportban mint a társadalmi 

befogadás eszközében, és sok uniós tagország mindinkább kiaknázza azokat a lehetőségeket, 

amelyeket a sportprojektek biztosítanak a menekültek befogadó közösségekbe való társadalmi 

integrációjának támogatására. Ez a kísérleti projekt az ilyen irányú erőfeszítésekhez és a 

menekültek sporton keresztül történő hatékonyabb integrációjához kíván hozzájárulni. 

1. Célok 

„Az egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) népszerűsítésére irányuló szakpolitikai intézkedések 

és fellépések támogatása a menekültekért” című 2016-os, valamint „A sport mint a menekültek 

integrációjának és társadalmi befogadásának eszköze” című 2017-es és 2018-as pályázati 

felhívások folytatásaként a jelenlegi előkészítő intézkedés célja a menekültek integrációját célzó 

helyi sportprojektek támogatása. Megközelítőleg 10 projekt kerül kiválasztásra. 

A menekültek sporton keresztül történő integrációját célzó konkrét intézkedések, amelyek a 

támogatott projektek legnagyobb részét fogják kitenni, valamint egy hálózatépítésre és bevált 

gyakorlatok terjesztésére szolgáló további intézkedés támogatása révén az előkészítő 

intézkedéstől a következő eredmények várhatók: 

 a menekültek és a befogadó közösségek közvetlen szerepvállalásának előmozdítása; 

 olyan európai szintű megközelítés kidolgozásának támogatása, amely növeli a befogadó 

közösségek potenciálját arra, hogy a sporton keresztül sikeresen vonják be és integrálják 

a menekülteket; 

 a menekültek sporton keresztül történő integrációját támogató szervezetek közötti 

kapcsolatok uniós szintű fejlesztése; 
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 közös platform létrehozása olyan projektek számára, amelyek célja a sportnak mint a 

menekültek integrációját és társadalmi befogadását szolgáló eszköznek a támogatása; 

 a menekültek sporton keresztül történő integrációját célzó projektek és kezdeményezések 

rendelkezésre álló eredményeivel kapcsolatos bevált gyakorlatok összegyűjtése és 

terjesztése informatikai eszközök, műhelytalálkozók, szemináriumok és konferenciák 

révén. 

 

A „menekült” kifejezés egyrészt az Unióban hivatalos menekültstátusszal rendelkező 

személyeket, másrészt azokat jelöli, akik a menekültstátusz iránti kérelmet már hivatalosan 

benyújtották, de kérelmük még nem került feldolgozásra.  A migráns háttérrel rendelkező, de a 

fenti meghatározás értelmében menekültnek nem minősülő személyek nem tartoznak e pályázati 

felhívás hatálya alá. 

Ez az előkészítő intézkedés két szakaszban valósul meg: 

1. szakasz: a menekültek integrációját és társadalmi befogadását elősegítő sporttevékenységek 

szervezése. Ennek várható eredményei a következők: 

 

 sporttevékenységek szervezése menekültek számára; 

 a menekültek ösztönzése sporttevékenység és testmozgás végzésére; 

 a menekültek és a befogadó közösségek sporttevékenységek szervezése terén folytatott 

együttműködésének előmozdítása; 

 olyan európai szintű gyakorlatok és módszerek kidolgozása, amelyek növelik az európai 

befogadó közösségek potenciálját arra, hogy a sporton keresztül sikeresen vonják be és 

integrálják a menekülteket; 

 részvétel az európai hálózat (lásd 2. szakasz) munkájában a projekt eredményeinek 

hasznosítása céljából. 

 

2. szakasz: hálózatépítés és a bevált gyakorlatok terjesztése. Ennek várható eredményei a 

következők: 

 

 kapcsolatok kiépítése, majd ápolása a jelenlegi pályázati felhívás keretében kiválasztott 

projektek között, bevált gyakorlatok kiválasztása és terjesztése céljából;  

 egy közös platform létrehozása „a sportot mint a menekültek integrációjának és 

társadalmi befogadásának eszközét” támogató (2016–2019. évi) kísérleti 

projektek/előkészítő intézkedések közül kiválasztott projektek számára; 

 az EU-szerte azonosított bevált gyakorlatok és kezdeményezések terjesztésének 

támogatása; 
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 széles körű tájékoztatás a menekültek sporton keresztül történő integrációjának és 

társadalmi befogadásának előmozdítása céljából végrehajtott stratégiákról; 

 évenkénti találkozó/konferencia szervezése az érintett projektekről. 

 

2. Támogathatósági kritériumok 

A támogathatóság feltételeként a projekteket benyújtó pályázóknak az 1. és a 2. szakaszban 

egyaránt meg kell felelniük az alábbi kritériumoknak:  

 olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezetnek kell lenniük, amely 

leginkább a sport területén tevékenykedik és rendszeresen szervez bármilyen szintű 

sportversenyeket (természetes személyek e pályázati felhívás keretében nem 

pályázhatnak támogatásra);  

 bejegyzett székhelyük valamely uniós tagállamban található.  

 

A brit pályázók figyelmébe: 

Kérjük annak figyelembevételét, hogy a támogathatósági kritériumoknak a támogatás teljes 

időtartama alatt meg kell felelni. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt 

kilép az EU-ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében a brit kérelmezők 

folyamatos jogosultsága biztosított, a támogatási megállapodás II.17.2. cikke alapján az uniós 

finanszírozás folyósítását meg kell szüntetni (amennyiben lehetséges, a további részvétel 

biztosításával) vagy ki kell lépni a projektből. 

 

3. Támogatható tevékenységek 

 

A tevékenységeknek a közös európai értékeken1 kell alapulniuk, és tiszteletben kell tartaniuk 

ezeket az alapvető elveket, mindenekelőtt a megkülönböztetésmentességet, a toleranciát és a 

nemek közötti egyenlőséget.   

A pályázati felhívás keretében támogatható fő tevékenységeknek a – teljesség igénye nélkül 

készült – listája az alábbiakban olvasható:  

1. szakasz  

                                                           
1 Az Európai Unióról szóló szerződés (Hivatalos Lap C 326., 2012.10.26. 1–390. o.) 2. cikkében meghatározottak 
szerint: „Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a 
jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben 
tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a 
tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség társadalmában.” 
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 A menekültek uniós társadalmakban való részvételének előmozdítását célzó 

sporttevékenységek; 

 A menekültek sporton keresztül történő integrációjában és társadalmi befogadásában 

érintett edzők és egyéb alkalmazottak felkészítése és képzése; 

 A menekülteknek a befogadó közösségekbe történő integrálását célzó 

sporttevékenységekben való részvételével kapcsolatos tevékenységek továbbfejlesztése, 

illetve bevált gyakorlatok beazonosítása.  

2. szakasz 

 Egy európai hálózat létrehozása az 1. szakaszban kiválasztott projektek eredményeinek 

hasznosítása és az ilyen projektek közötti kapcsolatok fenntartása érdekében, bevált 

gyakorlatok kiválasztása és terjesztése céljából.  

 Uniós szintű hálózatok tervezése és fejlesztése a menekültek sporton keresztül történő 

integrációjában részt vevő szervezetek között.  

 Műhelytalálkozók, szemináriumok és konferenciák szervezése, amelyek célja, hogy 

hozzáférhetővé tegyék a menekültek uniós társadalmakba történő integrációjával 

kapcsolatos információkat, szakértelmet és együttműködési lehetőségeket.  

 

A tevékenységeket az uniós tagállamokban kell megvalósítani. A projekt időtartama legalább 24 

hónap, de legfeljebb 36 hónap lehet. 

Végrehajtási időszak: 

 A tevékenységek nem kezdődhetnek meg 2020. január 1-je előtt. 

 A tevékenységeknek 2022. december 31-ig be kell fejeződniük. 

 

4. Odaítélési szempontok 

A pályázatok elbírálásának szempontjai a következők: 

1. szakasz 

 A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont, amelyből minimum 20 

pontot kell elérni): Milyen mértékben járul hozzá a pályázat a szóban forgó intézkedés 

célkitűzéseihez és prioritásaihoz; 

 mennyiben járul hozzá a pályázat a sport révén a menekültek uniós befogadó 

társadalmakba történő beilleszkedésének támogatásához; 

 milyen mértékben alapszik a pályázat a menekültek és a helyi befogadó közösségek 

igényeinek releváns és konkrét beazonosításán; 

 mennyire egyértelműen kerültek meghatározásra a pályázat céljai, mennyire 

realisztikusak és relevánsak a menekültekre és a helyi befogadó közösségekre nézve. 
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 A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont, amelyből minimum 20 pontot 

kell elérni): Milyen minőségű a javasolt tevékenységek megtervezése és a célok 

elérésének módszertana a költséghatékonyságra, a javasolt intézkedések 

fenntarthatóságára (milyen mértékben folytatódnak majd a projekt befejezése után) és a 

költségvetés-tervezetre is kiterjedően;  

 a menekülteket érintő tevékenységek minősége és megvalósíthatósága; 

 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 

 a javasolt intézkedések fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak az 

intézkedések a projekt befejezése után); 

 költségvetés-tervezet (a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt 

költségvetés közötti összhang). 

 

 A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont, amelyből minimum 10 

pontot kell elérni): Milyen mértékben tudja a pályázó bizonyítani, hogy képes a javasolt 

tevékenységek különböző elemeinek megszervezésére, koordinálására és végrehajtására;  

 milyen mértékben tudja a pályázó bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek 

különböző elemeinek megszervezésére, koordinálására és végrehajtására; 

 milyen mértékben rendelkezik a projektcsapat a projekt várható eredményeinek 

sikeres eléréséhez szükséges tapasztalatok és szakértelem megfelelő elegyével; 

 mennyire megfelelő a javasolt csapat az összetétel, az alkalmasság és a csapat 

tagjainak kiosztott feladatok tekintetében. 

 

2. szakasz 

 A projekt relevanciája (1. kritérium) (legfeljebb 40 pont, amelyből legalább 20 

pontot kell elérni): Milyen mértékben járul hozzá a pályázat a szóban forgó intézkedés 

célkitűzéseihez és prioritásaihoz; 

 mennyiben járul hozzá a hálózat a sport révén a menekültek uniós befogadó 

társadalmakba történő beilleszkedésének támogatásához; 

 milyen mértékben alapszik a hálózat a menekültek és a helyi befogadó közösségek 

igényeinek releváns és konkrét beazonosításán; 

 mennyire egyértelműen kerültek meghatározásra a pályázat céljai, mennyire 

realisztikusak és relevánsak a menekültekre és a helyi befogadó közösségekre nézve. 

  

 A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont, amelyből minimum 20 pontot 

kell elérni): Milyen minőségű a javasolt tevékenységek megtervezése és a célok 

elérésének módszertana a költséghatékonyságra, a javasolt intézkedések 

fenntarthatóságára (milyen mértékben folytatódnak majd a projekt befejezése után) és a 

költségvetés-tervezetre is tekintettel;  
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 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 

 a javasolt intézkedések fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak az 

intézkedések a projekt befejezése után is); 

 költségvetés-tervezet (a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt 

költségvetés közötti összhang); 

 a tervezett módszertan minősége és megvalósíthatósága. 

 

 A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont, amelyből minimum 10 

pontot kell elérni): Milyen mértékben tudja a pályázó bizonyítani, hogy képes a javasolt 

tevékenységek különböző elemeinek megszervezésére, koordinálására és végrehajtására;  

 milyen mértékben tudja a pályázó bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek 

különböző elemeinek megszervezésére, koordinálására és végrehajtására; 

 milyen mértékben rendelkezik a projektcsapat a projekt várható eredményeinek 

sikeres eléréséhez szükséges tapasztalatok és szakértelem megfelelő elegyével; 

 mennyire megfelelő a javasolt csapat az összetétel, az alkalmasság és a csapat 

tagjainak kiosztott feladatok tekintetében. 

 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fentebb olvasható súlyozás alapján 

részesülnek pontszámban. A pályázaton legalább 70 pontot el kell érni, az ezt a küszöbértéket el 

nem érő pályázatok elutasításra kerülnek. 

 

5. Rendelkezésre álló költségvetés 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 2 900 000 euró.  

Az uniós támogatás a teljes elszámolható költség legfeljebb 80 %-ának társfinanszírozására 

korlátozódik. 

Az 1. szakasz keretében egy projekt számára nyújtható támogatás maximális összege 300 000 

euró. A támogatás minimális összege 200 000 euró. 

A 2. szakasz keretében egy projekt számára nyújtható támogatás maximális összege 600 000 

euró. A minimális támogatási összeg 400 000 euró. 

A Bizottság az 1. szakasz keretében megközelítőleg 9 pályázat támogatását tervezi. 

A Bizottság a 2. szakasz keretében 1 projekt támogatását tervezi. 

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje 
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A támogatási kérelmeket az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani a pályázati felhívás 

weboldalán elérhető elektronikus űrlap kitöltésével. 

A megfelelően kitöltött pályázati űrlapot 04.7.2019 (brüsszeli idő szerint déli 12:00 óráig) kell 

elküldeni. A papíralapon, faxon, e-mailben vagy egyéb módon benyújtott pályázatok nem 

fogadhatók el. 

7. További információk 

Kérdéseit a következő e-mail-címre küldheti:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

