INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG − EAC/S20/2019
Idrott som verktyg för integration och social delaktighet för flyktingar

Syftet med denna inbjudan att lämna förslag är att genomföra det årliga arbetsprogrammet för
2019 angående genomförande av pilotprojekt, i enlighet med kommissionens beslut C(2019)
1819 av den 12 mars 2019.
Med tanke på att allt fler flyktingar vill bosätta sig i EU finns det ett växande behov av initiativ
för effektiv integration och social delaktighet.
Idrott är ett av de verktyg som kan användas för lyckad integration av flyktingar och lokala
idrottsprojekt spelar en allt viktigare roll för att underlätta flyktingars integration i
värdsamhällen. En rad olika initiativ och innovativa projekt håller redan på att genomföras på
olika håll i EU, antingen på nationell nivå eller inom ramen för EU-program.
Att idrott kan vara ett verktyg för social delaktighet är väl dokumenterat vid det här laget. Därför
utforskar man i många EU-länder alltmer de möjligheter som idrottsprojekt kan erbjuda som stöd
för social delaktighet för flyktingar i värdsamhällen. Det här pilotprojektet syftar till att bidra till
det arbetet och till en bättre integration av flyktingar genom idrott.
1. Mål
Den pågående förberedande åtgärden är en fortsättning på 2016 års inbjudan att lämna förslag
om främjande av politiska åtgärder och insatser när det gäller hälsofrämjande fysisk aktivitet för
flyktingar samt 2017 och 2018 års inbjudan att lämna förslag om idrott som ett verktyg för
integration och social delaktighet för flyktingar, och den syftar till att stödja idrottsprojekt som
inriktar sig på integration av flyktingar. Omkring tio projekt ska väljas ut.
Genom konkreta åtgärder som syftar till att integrera flyktingar genom idrott, som kommer att
utgöra huvudelen av finansierade projekt och ytterligare åtgärder som syftar till att bygga upp
nätverk och sprida god praxis i EU, kommer de förväntade resultaten av denna förberedande
åtgärd att inbegripa att





stödja flyktingarnas och värdsamhällenas direkta deltagande,
stödja ett tillvägagångssätt som omfattar hela EU för att ge värdsamhällen större
möjligheter att framgångsrikt engagera och integrera flyktingar genom idrott,
utveckla kopplingarna på EU-nivå mellan organisationer som stöder integration av
flyktingar genom idrott,
skapa en plattform med projekt som syftar till att stödja idrott som ett verktyg för
integration och social delaktighet för flyktingar, och
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samla in och sprida god praxis genom it-verktyg, workshoppar, seminarier och
konferenser, med koppling till tillgängliga resultat för projekt och initiativ som syftar till
integration av flyktingar genom idrott.

Termen flykting syftar på personer som har formell flyktingstatus i ett EU-land eller personer
som har lämnat in en officiell ansökan om flyktingstatus i EU och vars ansökan inte har
behandlats än. Personer med invandrarbakgrund som inte är flyktingar omfattas inte av denna
inbjudan att lämna förslag.
Denna förberedande åtgärd kommer att genomföras i två delar.
Del 1: Idrottsaktiviteter i syfte att stödja integration och social delaktighet för flyktingar.
Förväntade resultat inbegriper att






organisera idrottsaktiviteter för flyktingar,
stödja flyktingars utövande av idrott och fysisk aktivitet,
stödja samarbetet mellan flyktingar och värdsamhällen när idrottsaktiviteter organiseras,
stödja praxis och metoder som omfattar hela EU och ger de europeiska värdsamhällena
möjligheter att framgångsrikt engagera och integrera flyktingar genom idrott, och
delta i det europeiska nätverket (se del 2) för att öka värdet av resultatet av projektet.

Del 2: Nätverksarbete och informationsspridning. Förväntade resultat inbegriper att








skapa och upprätthålla kopplingar mellan projekt som valts ut inom ramen för den
aktuella inbjudan att lämna förslag, med syftet att välja ut och sprida god praxis,
bygga upp en plattform med projekt som valts inom ramen för pilotprojekt och
förberedande åtgärder som syftar till att stödja idrott som ett verktyg för integration och
social delaktighet för flyktingar (2016–2019),
stödja spridningen av god praxis och initiativ i hela EU,
öka medvetenheten om genomförda strategier i syfte att stödja integration och social
delaktighet för flyktingar genom idrott, och
arrangera ett årligt möte eller en årlig konferens för de berörda projekten.

2. Kriterier för stödberättigande
För både del 1 och 2 gäller att för att projekten ska vara berättigade till stöd måste de läggas fram
av sökande som uppfyller följande kriterier:
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Sökanden måste vara en offentlig eller privat organisation med rättskapacitet som i
huvudsak är aktiv inom idrott och som regelbundet organiserar idrottsevenemang, oavsett
nivå (fysiska personer får inte ansöka om stöd inom ramen för denna inbjudan).
Sökanden måste ha sitt säte i ett EU-land.

För brittiska sökande gäller följande:
Kriterierna för stödberättigande måste vara uppfyllda under hela bidragsperioden. Om Förenade
kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett sådant avtal med EU som
garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade kommer de inte längre att få
finansiering från EU (även vid fortsatt deltagande, om möjligt) eller också tvingas lämna
projektet på grundval av artikel II.17.2 i bidragsavtalet.

3. Stödberättigande verksamheter

Verksamheterna ska utgå ifrån gemensamma europeiska värden1 och respektera dessa
grundläggande principer, i synnerhet icke-diskriminering, tolerans och jämställdhet.
Följande verksamheter berättigar till stöd i denna inbjudan att lämna förslag (icke uttömmande
förteckning):
Del 1




Idrottsverksamhet som syftar till att främja flyktingars delaktighet i EU:s samhällen.
Förberedelse och utbildning av tränare och personal som ska arbeta med integration och
social delaktighet för flyktingar genom idrott.
Utveckling av verksamhet och identifiering av god praxis när det gäller flyktingars
deltagande i idrottsverksamhet med syftet att integrera dem i värdsamhällena.

Del 2




Inrättande av ett europeiskt nätverk för att dra nytta av resultaten av de projekt som väljs
inom ramen för del 1 och skapa kopplingar mellan projekten, i syfte att välja ut och
sprida god praxis.
Utformning och utveckling av nätverk på EU-nivå bland organisationer som arbetar med
att integrera flyktingar genom idrott.

1

I enlighet med artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EUT C 326, 26.10.2012, s. 1): ”Unionen ska bygga på
värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga
rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för
medlemsstaterna i ett samhälle som kännetecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet
och principen om jämställdhet mellan kvinnor och män.”
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Workshoppar, seminarier och konferenser som syftar till att ge tillgång till information,
sakkunskap och samarbetsmöjligheter med koppling till integration av flyktingar i EU:s
samhällen genom idrott.

Verksamheterna måste äga rum i ett EU-land. Projektet ska ha en varaktighet om minst 24
månader och högst 36 månader.
Genomförandeperiod:



Verksamheterna får inte börja före den 1 januari 2020.
Verksamheterna ska vara avslutade före den 31 december 2022.

4. Tilldelningskriterier
Giltiga ansökningar kommer att bedömas enligt följande kriterier:
Del 1


Projektets relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng – minst 20 poäng krävs): I vilken
utsträckning förslaget bidrar till målen och prioriteringarna för ovan nämnda åtgärd.
 Förslaget bidrar till målet att stödja integrationen av flyktingar i värdsamhällen i EU
genom idrott.
 Förslaget har sin grund i relevant och konkret identifiering av flyktingarnas och de
lokala värdsamhällenas behov.
 Förslagets mål är tydligt definierade, realistiska och behandlar frågor som är relevanta
för flyktingarna och de lokala värdsamhällena.



Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng – minst 20 poäng krävs): Kvaliteten på den
övergripande utformningen av de föreslagna verksamheterna och metoden för att uppnå
målen, däribland kostnadseffektivitet, hållbarhet (i vilken utsträckning de föreslagna
åtgärderna kommer att utföras också efter projektets slut) och budgetförslag.
 Kvaliteten på och genomförbarheten för de verksamheter som inbegriper flyktingar.
 Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om lämpliga resurser
anslås till varje verksamhet).
 Hållbarhet (i vilken utsträckning verksamheterna kommer att fortsätta också efter
projektets slut).
 Budgetförslag (överensstämmelse mellan projektets mål, metod, verksamhet och
budget).
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Projektledning (kriterium 3) (högst 20 poäng – minst 10 poäng krävs): I vilken
utsträckning sökanden kan uppvisa förmågan att organisera, samordna och genomföra de
olika aspekterna av de föreslagna verksamheterna.
 Sökanden kan uppvisa förmågan att organisera, samordna och genomföra de olika
aspekterna av de föreslagna verksamheterna.
 Bland projektgruppens medlemmar finns en lämplig blandning av erfarenhet och
sakkunskap så att de förväntade resultaten för projektet kan uppnås.
 Sammansättningen och lämpligheten hos den föreslagna gruppen och de roller som
tilldelats gruppens medlemmar.

Del 2


Projektets relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng – minst 20 poäng krävs): I vilken
utsträckning förslaget bidrar till målen och prioriteringarna för ovan nämnda åtgärd.
 Nätverket bidrar effektivt till målet att stödja integrationen av flyktingar i
värdsamhällen i EU genom idrott.
 Nätverket bygger på relevant och konkret identifiering av flyktingarnas och de lokala
värdsamhällenas behov.
 Nätverkets mål är tydligt definierade, realistiska och behandlar frågor som är
relevanta för flyktingarna och de lokala värdsamhällena samt bidrar till bättre
samordning på EU-nivå.



Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng – minst 20 poäng krävs): Kvaliteten på den
övergripande utformningen av de föreslagna verksamheterna och metoden för att uppnå
målen, däribland kostnadseffektivitet, hållbarhet (i vilken utsträckning de föreslagna
åtgärderna kommer att utföras också efter projektets slut) och budgetförslag.
 Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om lämpliga resurser
anslås till varje verksamhet).
 Hållbarhet (i vilken utsträckning verksamheterna kommer att fortsätta också efter
projektets slut).
 Budgetförslag (överensstämmelse mellan projektets mål, metod, verksamhet och
budget).
 Kvalitet och genomförbarhet i den metod som föreslås.



Projektledning (kriterium 3) (högst 20 poäng – minst 10 poäng krävs): I vilken
utsträckning sökanden kan uppvisa förmågan att organisera, samordna och genomföra de
olika aspekterna av de föreslagna verksamheterna.
 Sökanden kan uppvisa förmågan att organisera, samordna och genomföra de olika
aspekterna av de föreslagna verksamheterna.
 Bland projektgruppens medlemmar finns en lämplig blandning av erfarenhet och
sakkunskap så att de förväntade resultaten för projektet kan uppnås.
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Sammansättningen och lämpligheten hos den föreslagna gruppen och de roller som
tilldelats gruppens medlemmar.

Ansökningarna kommer att tilldelas poäng (högst 100 poäng) på grundval av ovanstående
viktning. Minst 70 poäng krävs, och ansökningar som inte uppfyller poängkraven kommer att
avslås.

5. Budget
Den totala budgeten för medfinansiering av projekt inom ramen för denna inbjudan att lämna
förslag beräknas till 2 900 000 euro.
EU-stödet är begränsat till medfinansiering omfattande högst 80 % av de stödberättigande
kostnaderna.
Det högsta belopp som kan tilldelas per projekt inom ramen för del 1 är 300 000 euro. Det lägsta
beloppet är 200 000 euro.
Det högsta belopp som kan tilldelas per projekt inom ramen för del 2 är 600 000 euro. Det lägsta
beloppet är 400 000 euro.
Kommissionen räknar med att finansiera omkring nio förslag inom ramen för del 1.
Kommissionen räknar med att finansiera ett förslag inom ramen för del 2.

6. Sista ansökningsdag
Den särskilda elektroniska ansökningsblanketten ska fyllas i på ett av de officiella EU-språken.
Blanketten finns på webbplatsen för inbjudan att lämna förslag.
Ansökan ska skickas in senast den 04.7.2019 (kl. 12.00 svensk tid). Ansökningar som skickas in
på papper, per e-post eller fax kommer inte att godtas.
7. Ytterligare information:
Om du har frågor kan du kontakta EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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