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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS: EAC/S20/2019 

Sports kā bēgļu integrācijas un sociālās iekļaušanas līdzeklis 

 

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts tam, lai saskaņā ar Komisijas 2019. gada 

12. marta Lēmumu C(2019) 1819 īstenotu pilotprojektu īstenošanas 2019. gada darba 

programmu. 

Tā kā aug to bēgļu skaits, kuri vēlas apmesties Eiropas Savienībā, pieaug vajadzība pēc 

sekmīgām integrācijas un sociālās iekļaušanas iniciatīvām.  

Viens no iespējamajiem veidiem, kā sekmīgi integrēt bēgļus, ir sports, un vietējo sporta projektu 

loma bēgļu integrēšanā jaunajās kopienās kļūst arvien nozīmīgāka.  Eiropas Savienībā ir sāktas 

dažādas iniciatīvas un jau tiek īstenoti novatoriski projekti gan dalībvalstu līmenī, gan Eiropas 

Savienības programmās. 

Sporta kā sociālās iekļaušanas līdzekļa potenciāls jau ir labi dokumentēts. Sporta projekti palīdz 

bēgļiem sociāli integrēties uzņēmējās kopienās, un daudzās ES dalībvalstīs arvien biežāk tiek 

izmantotas izdevības, ko paver šādi projekti. Šis pilotprojekts sekmēs šādus centienus un 

veicinās bēgļu integrāciju ar sporta palīdzību. 

1. Mērķi 

Šī sagatavošanās darbība ir turpinājums 2016. gada uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus 

“Bēgļiem paredzēto HEPA politikas pasākumu un darbību popularizēšana” un 2017. un 

2018. gada uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus “Sports kā bēgļu integrācijas un sociālās 

iekļaušanas līdzeklis”, un tās mērķis ir atbalstīt sporta projektus, kuru uzmanības centrā ir bēgļu 

integrācija. Tiks atlasīti aptuveni 10 projekti. 

Lielākā daļa finansēto projektu īstenos konkrētas darbības, kuru mērķis ir ar sporta palīdzību 

integrēt bēgļus, bet būs arī papildu darbība, kuras mērķis ir Eiropas Savienībā veidot tīklus un 

izplatīt labas prakses piemērus; galarezultātā ar šo sagatavošanās darbību paredzēts: 

 veicināt bēgļu un uzņēmēju kopienu tiešu iesaisti; 

 popularizēt Eiropas mēroga pieeju, kas palielinās uzņēmēju kopienu spējas ar sporta 

palīdzību bēgļus sekmīgi iesaistīt un integrēt; 

 ES līmenī izveidot saiknes starp organizācijām, kas veicina bēgļu integrāciju ar sporta 

palīdzību; 

 izveidot tādu projektu platformu, kuru mērķis ir popularizēt sportu kā bēgļu integrācijas 

un sociālās iekļaušanas līdzekli; 



2 
 

 izmantojot IT rīkus, darbseminārus, seminārus un konferences, vākt un izplatīt labas 

prakses piemērus, kas izriet no tādu projektu un iniciatīvu pieejamajiem rezultātiem, kuru 

mērķis ir bēgļu integrācija ar sporta palīdzību. 

 

“Bēglis” ir persona, kurai ir oficiāls bēgļa statuss kādā ES dalībvalstī, kā arī persona, kura ir 

oficiāli pieteikusies uz bēgļa statusu ES un kuras pieteikums vēl nav izskatīts.  Šis uzaicinājums 

iesniegt priekšlikumus neattiecas uz migrantu izcelsmes personām, kuras nav bēgļi. 

Šo sagatavošanās darbību īstenos divās daļās. 

1. daļa: sporta pasākumu organizēšana nolūkā veicināt bēgļu integrāciju un sociālo iekļaušanu. 

Ar šīs daļas darbībām paredzēts: 

 

 organizēt bēgļiem sporta pasākumus, 

 veicināt bēgļu vidū nodarbošanos ar sportu un fizisko aktivitāti, 

 veicināt bēgļu un uzņēmēju kopienu sadarbību sporta pasākumu organizēšanā, 

 veicināt Eiropas mēroga praksi un metodiku, kas palielinātu Eiropā dzīvojošo uzņēmēju 

kopienu spējas ar sporta palīdzību bēgļus sekmīgi iesaistīt un integrēt, 

 līdzdarboties Eiropas tīklā (sk. 2. daļu), lai vairotu projekta rezultātu vērtību. 

 

2. daļa: tīklu veidošana un informācijas izplatīšana. Ar šīs daļas darbībām paredzēts: 

 

 izveidot un uzturēt saiknes starp projektiem, kas atlasīti saskaņā ar šo uzaicinājumu 

iesniegt priekšlikumus, ar mērķi atlasīt un izplatīt labas prakses piemērus,  

 izveidot tādu projektu platformu, kuri atlasīti pilotprojektu un/vai sagatavošanās darbību 

ietvaros un kuru mērķis ir popularizēt sportu kā bēgļu integrācijas un sociālās iekļaušanas 

līdzekli (2016.–2019. g.), 

 palīdzēt izplatīt labas prakses piemērus un informāciju par ES īstenotajām iniciatīvām, 

 vairot informētību par stratēģijām, kas īstenotas, lai veicinātu bēgļu integrāciju un sociālo 

iekļaušanu ar sporta palīdzību, 

 par attiecīgajiem projektiem ik gadu organizēt sanāksmi/konferenci. 

 

2. Attiecināmības kritēriji 

Gan 1., gan 2. daļas projektos, lai tie varētu pretendēt uz atbalstu, pretendentiem, kas tos 

iesniedz, jāatbilst šādiem kritērijiem:  
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 pretendents ir publiska vai privāta organizācija ar juridiskas personas statusu, kas 

galvenokārt darbojas sporta jomā un regulāri rīko jebkāda līmeņa sporta sacensības 

(fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties uz dotāciju saskaņā ar šo uzaicinājumu),  

 juridiskā adrese ir reģistrēta kādā no ES dalībvalstīm.  

 

Pieteikuma iesniedzējiem no Apvienotās Karalistes: 

ņemiet vērā, ka attiecināmības kritērijiem jābūt izpildītiem visu dotācijas perioda laiku. Ja 

dotācijas periodā Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, nenoslēgusi vienošanos ar ES, kurā jo 

īpaši būtu garantēts, ka Apvienotās Karalistes pieteikuma iesniedzēji saglabā tiesības saņemt 

atbalstu, jūs (iespēju robežās turpinot piedalīties) vairs nesaņemsiet ES finansējumu vai arī jums 

nāksies projektu atstāt, pamatojoties uz dotācijas nolīguma II.17.2. pantu. 

 

3. Atbalsttiesīgās darbības 

 

Darbībām jābalstās uz Eiropas kopīgo vērtību satvaru1 un pamatprincipiem, un it īpaši te minama 

nediskriminēšana, iecietība un dzimumu līdztiesība.   

Turpmāk sniegts neizsmeļošs saraksts ar galvenajām darbībām, kuras var pretendēt uz atbalstu 

saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus:  

1. daļa:  

 sporta pasākumi, kuru mērķis ir veicināt bēgļu līdzdalību ES sabiedrībā, 

 sagatavot un apmācīt sporta trenerus un darbiniekus, kuri bēgļus ar sporta palīdzību 

integrēs un panāks viņu sociālo iekļaušanu, 

 izstrādāt tādas darbības un apzināt tādus labas prakses piemērus, kas saistīti ar bēgļu 

dalību sporta pasākumos nolūkā viņus integrēt uzņēmējvalstu sabiedrībā;  

2. daļa: 

 izveidot Eiropas tīklu, lai vairotu 1. daļā atlasīto projektu rezultātu vērtību un uzturētu 

saiknes starp šiem projektiem nolūkā atlasīt un izplatīt labas prakses piemērus,  

 izveidot un attīstīt ES līmeņa tīklus, kuros iesaistītos organizācijas, kas nodarbojas ar 

bēgļu integrāciju ar sporta palīdzību,  

 organizēt darbseminārus, seminārus un konferences ar mērķi nodrošināt piekļuvi 

informācijai, speciālajām zināšanām un sadarbības iespējām saistībā ar bēgļu integrāciju 

ES sabiedrībā ar sporta palīdzību.  

                                                           
1 Kā paredz Līguma par Eiropas Savienību 2. pants (OV C 326, 26.10.2012., 1.–390. lpp.): “Savienība ir dibināta, 
pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, 
tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda plurālisms, tolerance, 
taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.” 
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Šīs darbības jāveic ES dalībvalstīs. Projekta ilgums ir ne mazāk kā 24 mēneši, bet ne vairāk kā 

36 mēneši. 

Īstenošanas periods: 

 darbības nedrīkst sākt agrāk kā 2020. gada 1. janvārī, 

 darbības jāpabeidz līdz 2022. gada 31. decembrim. 

 

4. Piešķiršanas kritēriji 

Atbilstīgos pieteikumus novērtēs, ņemot vērā turpmāk izklāstītos kritērijus. 

1. daļa: 

 projekta nozīmīgums (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti; minimālais punktu skaits – 

20 punkti) – apmērs, kādā priekšlikums sekmē iepriekš minētos darbības mērķus un 

prioritātes: 

 priekšlikums palīdz sasniegt mērķi — atbalstīt bēgļu integrāciju ES uzņēmējvalstu 

sabiedrībā ar sporta palīdzību, 

 priekšlikums balstās uz relevantu un konkrētu bēgļu un uzņēmēju kopienu vajadzību 

apzināšanu, 

 priekšlikuma mērķi ir skaidri definēti, reālistiski un risina bēgļiem un uzņēmējām 

kopienām svarīgus jautājumus; 

  

 kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti; minimālais punktu skaits – 20 punkti) 

– tas, cik kvalitatīva ir ierosināto darbību vispārējā struktūra un mērķu sasniegšanai 

izmantotā metodika, tai skaitā izmaksefektivitāte, ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā 

mērā darbības tiks veiktas arī pēc projekta beigām) un budžeta priekšlikums:  

 bēgļu iesaistei paredzēto darbību kvalitāte un īstenojamība, 

 izmaksefektivitāte (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā, un vai katrai darbībai ir 

iedalīti atbilstoši līdzekļi), 

 ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā darbības tiks veiktas arī pēc projekta 

beigām), 

 budžeta priekšlikums (projekta mērķu, metodikas, darbību un ierosinātā budžeta 

saskaņotība); 

 

 projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti; minimālais punktu skaits – 

10 punkti) – apmērs, kādā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt 

un īstenot dažādos ierosināto darbību aspektus:  
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 tas, cik lielā mērā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un 

īstenot dažādos ierosināto darbību aspektus, 

 tas, cik lielā mērā projekta grupai ir piemērota pieredze un speciālās zināšanas, kas 

palīdzēs sekmīgi sasniegt gaidāmos projekta rezultātus, 

 ierosinātās grupas sastāvs un piemērotība un grupas locekļiem uzticētās funkcijas un 

to piemērotība. 

 

2. daļa: 

 projekta nozīmīgums (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti; minimālais punktu skaits – 

20 punkti) – apmērs, kādā priekšlikums sekmē iepriekš minētos darbības mērķus un 

prioritātes: 

 tīkls palīdz efektīvi sasniegt mērķi — atbalstīt bēgļu integrāciju ES uzņēmējvalstu 

sabiedrībā ar sporta palīdzību, 

 tīkla pamatā ir relevantu un konkrētu bēgļu un uzņēmēju kopienu vajadzību 

apzināšana, 

 šā tīkla mērķi ir skaidri definēti un reālistiski, un tie risina jautājumus, kas ir nozīmīgi 

bēgļiem un vietējām uzņēmējām kopienām un sekmē labāku koordināciju ES līmenī; 

  

 kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti; minimālais punktu skaits – 20 punkti) 

– tas, cik kvalitatīva ir ierosināto darbību vispārējā struktūra un mērķu sasniegšanai 

izmantotā metodika, tai skaitā izmaksefektivitāte, ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā 

mērā darbības tiks veiktas arī pēc projekta beigām) un budžeta priekšlikums:  

 izmaksefektivitāte (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā, un vai katrai darbībai ir 

iedalīti atbilstoši līdzekļi), 

 ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā darbības tiks veiktas arī pēc projekta 

beigām), 

 budžeta priekšlikums (projekta mērķu, metodikas, darbību un ierosinātā budžeta 

saskaņotība), 

 ierosinātās metodikas kvalitāte un īstenojamība; 

 

 projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti; minimālais punktu skaits – 

10 punkti) – apmērs, kādā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt 

un īstenot dažādus ierosināto darbību aspektus:  

 tas, cik lielā mērā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un 

īstenot dažādos ierosināto darbību aspektus, 

 tas, cik lielā mērā projekta grupai ir piemērota pieredze un speciālās zināšanas, kas 

palīdzēs sekmīgi sasniegt gaidāmos projekta rezultātus, 

 ierosinātās grupas sastāvs un piemērotība un grupas locekļiem uzticētās funkcijas un 

to piemērotība. 
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Punktus (no pavisam 100 punktiem) atbilstīgajiem pieteikumiem piešķirs uz iepriekš minētā 

svēruma pamata. Minimālais punktu skaits ir 70 punkti; pieteikumi, kas būs saņēmuši mazāk 

punktu, tiks noraidīti. 

 

5. Pieejamais budžets 

Kopējais projektu līdzfinansēšanai mērķiezīmētais budžets šajā uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus ir aptuveni 2 900 000 EUR.  

ES dotācija nedrīkst pārsniegt maksimālo līdzfinansējuma likmi — 80 % no attiecināmām 

izmaksām. 

Maksimālā summa, ko var piešķirt par katru projektu 1. daļā, ir 300 000 EUR. Minimālā summa 

ir 200 000 EUR. 

Maksimālā summa, ko var piešķirt par katru projektu 2. daļā, ir 600 000 EUR. Minimālā summa 

ir 400 000 EUR. 

Komisija 1. daļā plāno finansēt apmēram 9 priekšlikumus. 

2. daļā Komisija plāno finansēt 1 projektu. 

 

6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Dotāciju pieteikumiem jābūt sagatavotiem kādā no ES oficiālajām valodām, izmantojot 

elektronisko veidni, kas atrodama uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tīmekļa lapā. 

Pieteikuma veidne pienācīgi jāaizpilda un jāiesniedz līdz 04.7.2019. (plkst. 12.00 pēc Briseles 

laika). Uz papīra, pa faksu, pa e-pastu vai citā veidā iesūtītie pieteikumi netiks pieņemti. 

7. Papildu informācija 

Ja jums ir jautājumi, rakstiet uz  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

