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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/S16/2017 

Sport jako nástroj integrace a sociálního začlenění uprchlíků 

Tato výzva k předkládání návrhů slouží k provádění ročního pracovního programu na rok 2017 

v souladu s rozhodnutím Komise C(2017) 3847 ze dne 9-6-2017 o přijetí ročního pracovního 

programu na rok 2017 pro provádění pilotních projektů. 

Potenciál sportu jako nástroje sociálního začleňování je dobře zdokumentován
1
. Proto se 

v mnoha členských státech EU stále více využívají příležitosti, které  poskytují sportovní 

projekty na podporu sociálního začlenění uprchlíků v hostitelských komunitách. 

Sport je jedním z nástrojů, které by mohly být použity k úspěšné integraci uprchlíků, a místní 

sportovní projekty tak mohou být ve větší míře využívány při usnadňování integrace uprchlíků 

do nových komunit.   

V celé Evropské unii, na úrovni členských států i v rámci programů Evropské unie započala 

realizace celé řady iniciativ a inovativních projektů. 

Nicméně s ohledem na rostoucí počet uprchlíků směřujících do Evropské unie, kteří mají zájem 

se tu usadit natrvalo, není pochyb o tom, že účinné integrace a iniciativ sloužících k sociálnímu 

začlenění bude potřeba více. Cílem tohoto pilotního projektu je přispět k tomuto úsilí a k lepší 

integraci uprchlíků prostřednictvím sportu. 

1. Cíle 

V návaznosti na výzvy k předkládání návrhů z roku 2016, jejichž tématem byla „podpora 

politických opatření a činností v oblasti fyzické aktivity upevňující zdraví zaměřených na 

uprchlíky“, se stávající projekt zaměřuje na podporu místních sportovních projektů 

napomáhajících integraci uprchlíků. Vybráno bude přibližně 20 projektů. Tyto projekty by měly 

zapojit místní sportovní organizace a brát také v potaz hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 

zapojením uprchlic do sportovních aktivit. 

Důležitým aspektem tohoto projektu bude zapojit do integrace uprchlíků místní sportovní kluby 

a zužitkovat při tom znalost místních poměrů, které v členských státech EU existují.  

Konkrétní opatření zaměřená na integraci uprchlíků prostřednictvím sportu by měla přinést tyto 

výsledky:  

 Podpořit přímé zapojení uprchlíků a hostitelských komunit do projektů.  

 Vytvořit projekt, který budou moct využít i jiné subjekty, a v tomto smyslu podpořit 

celoevropský přístup, posílit potenciál evropských hostitelských komunit v zapojování a 

integrování uprchlíků do společnosti formou sportovních aktivit. 

                                                            
1 Viz například studie „Mapování osvědčených postupů týkajících se sociálního začlenění migrantů prostřednictvím 
sportu“, která je k dispozici zde: 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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Hlavním cílem tohoto opatření je sestavit a podpořit osvědčené postupy v celé EU a podpořit 

vytvoření metod k systematickému a replikovatelnému posouzení dopadu. Výsledky úsilí 

zaměřeného na integraci uprchlíků prostřednictvím sportu by mělo být k dispozici v rámci 

specializované platformy. 

Pojem „uprchlík“ označuje osoby, které mají v členském státě EU oficiální status uprchlíka, a 

dále osoby, které o přiznání statusu uprchlíka v EU oficiálně požádaly a jejichž žádost zatím 

nebyla vyřízena.  Osoby, které pocházejí z přistěhovaleckého prostředí a nejsou uprchlíky, do 

oblasti působnosti této výzvy k předkládání návrhů nespadají.   

Provádění pilotního projektu se bude vhodně doplňovat s evropským programem Erasmus+ 

Sport a akcemi způsobilými pro finanční podporu z Azylového, migračního a integračního fondu 

(AMIF) a dále s akcemi, které jsou v současnosti financovány z pilotního projektu Podpora 

fyzické aktivity upevňující zdraví v Evropě. 

 

2. Kritéria způsobilosti 

Způsobilé projekty musí být představeny žadateli, kteří splňují tyto podmínky: 

– musí se jednat o veřejnou nebo soukromou organizaci s právní subjektivitou, která působí 

v oblasti sportu a organizuje sportovní činnost. Fyzické osoby nejsou k žádosti o grant 

na základě této výzvy způsobilé; 

– mít oficiální sídlo v některém z členských států EU.  

Způsobilé jsou pouze žádosti právnických osob usazených v některé z následujících zemí: 

– členské státy EU.  

3. Způsobilé činnosti 

Způsobilé aktivity musí mít ověřenou metodiku genderové vyváženosti a vyváženě zapojovat 

muže i ženy do veškerých navrhovaných činností. Orientační seznam hlavních činností 

způsobilých podle této výzvy k předkládání návrhů je uveden níže: 

• sportovní aktivity podporující účast uprchlíků, organizované tak, aby zohledňovaly 

rovnost pohlaví a zapojovaly místní obyvatelstvo;  

• příprava, vymezení, propagace a sdílení činností a osvědčených postupů týkajících se  

zapojení uprchlíků do sportovních aktivit s jasným cílem integrovat je do hostitelské společnosti;  

• činnosti zaměřené na zvyšování informovanosti o praktickém významu a prokázané 

přidané hodnotě sportu pro začleňování uprchlíků do společnosti, s řádným přihlédnutím 

k rovnosti žen a mužů; 

• příprava, rozvoj a zavádění vzdělávacích a školicích modulů a nástrojů;  

• činnost zaměřená na šíření informací v oblasti sportu; 
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• vytváření projektových sítí v oblasti sportu.  

 

Tyto činnosti musejí probíhat v členských státech EU.  

Období provádění 

— činnost smí začít nejdříve od 01.01.2018 

— činnost musí být dokončena do 31.12.2018. 

Návrhy projektů, jejichž doba trvání přesáhne dobu stanovenou v této výzvě pro předkládání 

návrhů, nebudou přijaty. 

 

4. Kritéria pro udělení grantu 

Způsobilé žádosti budou hodnoceny na základě těchto kritérií:  

1. Relevance projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů): 

- V jaké míře návrh přispívá k dosažení cíle, kterým je podpora integrace uprchlíků 

do hostitelské společnosti EU prostřednictvím sportu. 

- Do jaké míry 

 návrh vychází ze skutečně zjištěných, relevantních a konkrétních potřeb uprchlíků 

a místní komunity; 

 jsou cíle návrhu jasně definované, realistické a řeší otázky, jež jsou důležité pro 

uprchlíky a místní komunity. 

2. Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů): 

- Celková kvalita návrhu projektu a provádění navrhovaných činností a metodiky 

zvolené k dosažení cílů: 

 nákladová efektivita (nakolik je projekt nákladově efektivní a jak přiděluje 

jednotlivým činnostem odpovídající zdroje); 

 udržitelnost navrhovaných činností (do jaké míry budou akce probíhat i po 

skončení projektu); 

 návrh rozpočtu (soulad cílů projektu, metodiky, činností a navrhovaného 

rozpočtu); 

 kvalita a proveditelnost navrhované metodiky. 
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3. Řízení projektu (kritérium 3) (max. 20 bodů):  

- Míra, v jaké žadatelé prokáží svou schopnost organizovat, koordinovat a realizovat různé 

aspekty navrhovaných činností: 

- projektový tým disponuje vhodnou kombinací zkušeností a odborných znalostí nutných k 

úspěšnému plnění očekávaných výsledků projektu; 

- složení a přiměřenost navrhovaného týmu (včetně doložení zkušeností jeho členů 

s úspěšným pořádáním sportovní činnosti) a úlohy přidělené členům týmu; 

Na základě výše uvedených kritérií budou způsobilým žádostem udělovány body (maximálně lze 

udělit 100 bodů). 

U prvního a druhého kritéria bude uplatněna minimální hranice 65 % bodů. 

Navíc bude na součet bodů za všechna kritéria uplatněna minimální dolní hranice 70 bodů. 

Žádosti, jejichž skóre nedosáhne této prahové hodnoty, budou zamítnuty. 

 

5. Dostupný rozpočet 

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování projektů se odhaduje na 1 milion EUR. 

Maximální výše grantu je 60 000 EUR. 

Komise předpokládá, že finanční prostředky udělí přibližně 20 návrhům. 

Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky. 

 

6. Lhůta pro podání žádostí 

Žádosti o grant musí být vypracovány v některém z úředních jazyků EU, za použití formuláře 

určeného zvlášť pro tento účel, který najdete na adrese: 

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

Řádně vyplněný formulář přihlášky musí být zaslán poštou (rozhodující je datum na poštovním 

razítku) nebo kurýrní službou do 18-8-2017, 16:00 hod SEČ.  

7. Další informace 

Své dotazy zasílejte na adresu:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

