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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S16/2017 

Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на 

бежанците 

Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на работната програма за 

2017 г. в съответствие с Решение C(2017) 3847 от 9-6-2017 на Комисията относно приемането 

на годишната работна програма за 2017 г. за изпълнението на пилотните проекти. 

Потенциалът на спорта като инструмент за социално включване вече е добре проучен
1
. 

Поради това възможностите, които спортът предлага в подкрепа на социалното 

приобщаване на бежанците в приемащите общности, се използват все повече в много 

държави — членки на ЕС. 

Тъй като спортът е един от инструментите, които могат да се използват за успешната 

интеграция на бежанци, по-специално местните проекти в областта на спорта могат да 

играят все по-голяма роля в усилията за улесняване на интеграцията на бежанците в 

новите общности.   

В целия Европейски съюз — на равнището на държавите членки или в рамките на 

програмите на Европейския съюз, са предприети множество инициативи и новаторски 

проекти, които вече се изпълняват. 

Същевременно обаче, като се има предвид увеличаването на броя на бежанците, желаещи 

да се установят в Европейския съюз, очевидно е налице сериозна необходимост от 

инициативи за ефективна интеграция и социално приобщаване. Този пилотен проект е 

принос към тези усилия, за да се постигне по-добра интеграция на бежанците чрез спорт. 

1. Цели 

Като по-нататъшна стъпка след обявената през 2016 г. покана за представяне на 

предложения относно „насърчаването на мерки и действия в областта на политиката за 

укрепваща здравето физическа активност за бежанците“, настоящият проект има за цел да 

подпомогне местните спортни проекти, насочени към интеграцията на бежанците. Ще 

бъдат избрани приблизително 20 проекта. В тези проекти трябва да участват местни 

спортни организации и да се взема предвид равенството между половете, по-специално 

чрез участието на жени бежанци в спортните дейности. 

Важен аспект на този проект ще бъде участието на местни спортни клубове с цел 

интеграция на бежанците, привличане на местен експертен опит, съществуващ в 

държавите от ЕС.  

                                                            
1 Вж. например проучването „Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport“ 
(Картография на добри практики във връзка със социалното приобщаване на мигранти чрез спорта“) на: 
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-
pbNC0416616   

http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
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Отвъд конкретните действия, насочени към интегрирането на бежанците чрез спорт, 

очакваните резултати са:  

 Насърчаване на прякото участие на бежанците и приемащите общности в проекта.  

 Разработване на проект, който може да бъде прилаган и на други места, и в този 

смисъл — насърчаване на общоевропейски подход, позволяващ увеличаване на 

потенциала на приемащите европейски общности за успешно приобщаване и 

интегриране на бежанците чрез спорт. 

Основната цел на това действие е да се набележат и подкрепят добри практики в ЕС; а 

също и да се насърчава разработването на методи за оценка на въздействието по 

систематичен и възпроизводим начин. Усилията за интеграция на бежанците чрез спорт 

следва да могат да бъдат следени в рамките на платформа за работа в мрежа. 

Терминът „бежанец“ обозначава лица с официален статут на бежанец в държава — членка 

на ЕС, както и лица, които официално са кандидатствали за статут на бежанец в ЕС и 

чиито молби все още не са обработени.  Лицата с мигрантски произход, които не са със 

статут на „бежанци“, са изключени от обхвата на настоящата покана за представяне на 

предложения.  

При осъществяването на пилотния проект ще се вземе надлежно предвид взаимното 

допълване със спортните проекти на програмата на ЕС „Еразъм +“ и с дейностите, 

допустими по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“(ФУМИ), както и с тези, 

които понастоящем са финансирани по линия на пилотния проект за „насърчаване на 

укрепваща здравето физическа активност в Европа“. 

 

2. Критерии за допустимост 

Допустимите проекти трябва да бъдат представени от заявители, които отговарят на 

следните изисквания: 

- да бъдат обществена или частна организация с юридическа правосубектност, която е 

активна в областта на спорта и организирането на спортни дейности. Физически лица не 

могат да кандидатстват за безвъзмездни средства по силата на настоящата покана; 

- да имат седалище, регистрирано в една от 28-те държави — членки на ЕС.  

Заявления се приемат единствено от юридически лица, установени в една от следните държави: 

- Държави — членки на ЕС.  

3. Допустими дейности 
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Допустимите дейности трябва да имат доказана методология за баланс между половете и 

балансирано участие на мъжете и жените във всяка предложена дейност. Неизчерпателен 

списък на основните дейности, допустими за финансиране съгласно настоящата покана за 

представяне на предложения, е посочен по-долу: 

• спортни дейности, насочени към насърчаване на участието на бежанците чрез 

подход, основан на равенство между половете, и включващи местното население;  

• разработване, определяне, насърчаване и обмен на дейности и добри практики 

относно участието на бежанците в спортни дейности с ясната цел за тяхната интеграция в 

приемните общества;  

• дейности за повишаване на осведомеността относно практическата и доказаната 

добавена стойност на спорта във връзка с интеграцията на бежанците в обществото, при 

надлежно отчитане на равенството между половете; 

• подготовка, разработване и прилагане на модули и инструменти за образование и 

обучение;  

• действия за разпространение на опита в областта на спорта; 

• мрежи от проекти в областта на спорта;  

 

Тези дейности трябва да се осъществяват в държавите — членки на ЕС.  

Период на изпълнение 

- дейностите не може да започват преди 1.1.2018 г. 

- дейностите трябва да приключват до 31.12.2018 г. 

Заявленията за проекти, планирани да продължат за по-дълъг срок от посочения в 

настоящата покана за представяне на предложения, няма да бъдат приемани. 

 

4. Критерии за подбор 

Допустимите заявления/проекти ще се оценяват по следните критерии:  

1. Адекватност на проекта (критерий 1) (максимум 40 точки): 

- В каква степен предложението представлява принос към целта за подпомагане на 

интеграцията на бежанците в приемащите общества на ЕС чрез спорта. 

- Доколко: 

 предложението се основава на подходящо и конкретно определяне на 

нуждите на бежанците и местното население; 
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 целите на предложението са ясно определени, реалистични и са насочени 

към решаване на проблеми, които са от значение за бежанците и местното 

население; 

2. Качество (критерий 2) (максимум 40 точки): 

- Като цяло качеството на замисъла и изпълнението на предложените дейности и 

методиката за постигане на целите: 

 разходна ефективност (в каква степен проектът е ефективен по отношение 

на разходите и доколко е налице подходящо разпределение на наличните 

ресурси за отделните дейности); 

 устойчивост на предложените действия (в каква степен действията ще се 

осъществяват и след края на проекта); 

 предложение за бюджет (съгласуваност на целите, методиката и дейностите 

по проекта с предложения бюджет); 

 качество и приложимост на предложената методика. 

3. Управление на проекта (критерий 3) (максимум 20 точки):  

- степента, в която кандидатът демонстрира своята способност за организиране, 

координиране и осъществяване на различните аспекти на предложените дейности; 

- екипът на проекта включва подходяща комбинация от опит и експертни познания в 

подкрепа на успешното постигане на очакваните резултати на проекта; 

- съставът и целесъобразността на предложения екип (включващ лица с доказан опит 

в организирането и осъществяването на успешни спортни дейности) и ролите, 

възложени на членовете на екипа; 

На допустимите заявления ще бъдат присъждани точки, които могат да бъдат максимум 

100, като се взема предвид горепосочената относителна тежест. 

За първия и втория критерий  ще се прилага минимален праг от 65 % от точките. 

Освен това ще се прилага минимален праг от 70 точки за всички критерии за подбор, взети 

заедно. Заявленията, чиито резултати попадат под тези прагове, ще бъдат отхвърлени. 

 

5. Наличен бюджет 

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 1 000 000 евро. 

Максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде 60 000 евро. 
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Комисията очаква да финансира около 20 предложения. 

Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства. 

 

6. Срок за подаване на заявления 

Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат изготвени на един от официалните 

езици на ЕС, като се използва формулярът на заявление, създаден специално за тази цел, 

който е на разположение на адрес: http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm  

Надлежно попълненият формуляр на заявление трябва да бъдат изпратен по пощата (взема 

се предвид датата на пощенското клеймо) или чрез куриерска служба (до 16:00 ч. 

(брюкселско време)) на 18-8-2017 г.  

7. Допълнителна информация 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm

