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INDKALDELSE AF FORSLAG – EAC/S16/2017 

Sport som redskab til integration og social inklusion af flygtninge 

Hensigten med denne indkaldelse af forslag er at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2017 

i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2017) 3847 af 9-6-2017 om vedtagelsen af 

det årlige arbejdsprogram for 2017 for gennemførelsen af pilotprojekter. 

Sportens potentiale som redskab til social inklusion er nu blevet udførligt dokumenteret
1
. Derfor 

anvendes sportsprojekter i stadig højere grad som mulighederfor at sikre social inklusion af 

flygtninge i værtssamfundene i mange af EU's medlemsstater. 

Sport er et af de redskaber, der kan anvendes til en vellykket integration af flygtninge, og navnlig 

lokale sportsprojekter kan derfor spille en stadig større rolle i forsøget på at lette flygtninges 

integration i nye samfund.   

Der er vedtaget en lang række initiativer i Den Europæiske Union, i medlemsstaterne eller via 

EU's programmer, og flere innovative projekter er allerede ved at blive gennemført. 

I betragtning af det stigende antal flygtninge, der søger at bosætte sig i Den Europæiske Union, 

er der helt klart tale om et øget behov for effektive initiativer inden for integration og social 

inklusion. Dette pilotprojekt er et bidrag til denne indsats og til en bedre integration af flygtninge 

gennem sport. 

1. Mål 

I fortsættelse af indkaldelsen af forslag i 2016 om "fremme af politiske tiltag og foranstaltninger 

med henblik på sundhedsfremmende fysisk aktivitet for flygtninge" tager det nuværende projekt 

sigte på at støtte lokale sportsprojekter, der fokuserer på integration af flygtninge. Der vil blive 

udvalgt ca. 20 projekter. Disse projekter bør inddrage lokale sportsorganisationer og tage hensyn 

til ligestilling mellem mænd og kvinder, navnlig ved at inddrage kvindelige flygtninge i 

sportsaktiviteter. 

Et vigtigt aspekt af dette projekt bliver inddragelsen af de lokale sportsklubber i integrationen af 

flygtninge, hvorved man udnytter den lokale ekspertise, der findes i EU's medlemsstater.  

Ud over konkrete tiltag rettet mod integration af flygtninge gennem sport, omfatter de forventede 

resultater bl.a.:  

 fremme af flygtninges og værtssamfunds direkte deltagelse i projektet.  

 udformning af et projekt, som kan udbredes, og i denne forbindelse fremme af en EU-

dækkende tilgang, hvilket øger muligheden for, at europæiske værtssamfund får succes 

med at inddrage og integrere flygtninge gennem sport. 

                                                            
1 Se f.eks. undersøgelsen "Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport" på: 
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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Det overordnede formål med denne foranstaltning er at identificere og fremme god praksis i EU 

og samtidig fremme udviklingen af metoder til at vurdere virkningen på en systematisk og 

replikérbar måde. Indsatsen i forbindelse med integration af flygtninge gennem sport bør gøres 

tilgængelig på en netværksplatform. 

Ved "flygtning" forstås personer med formel flygtningestatus i en EU-medlemsstat samt 

personer, der officielt har ansøgt om flygtningestatus i EU, og hvis ansøgning endnu ikke er 

blevet behandlet.  Personer med indvandrerbaggrund, som ikke er "flygtninge", er ikke omfattet 

af denne indkaldelse af forslag.  

Med gennemførelsen af dette pilotprojekt vil der blive taget hensyn til komplementaritet med 

EU's sportsprogram under Erasmus+ og foranstaltninger, der også er støtteberettigede under 

Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) samt foranstaltninger, der for øjeblikket 

finansieres under pilotprojektet "fremme af sundhedsfremmende fysisk aktivitet på tværs af 

sektorer". 

 

2. Kriterier for støtteberettigelse 

For at projekterne kan komme i betragtning, skal de forelægges af ansøgere, som: 

- er en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person, som er aktive på 

sportsområdet og tilrettelægger sportsaktiviteter. Fysiske personer er ikke berettigede til at 

indsende ansøgninger om tilskud inden for rammerne af denne indkaldelse 

- har deres hovedsæde i en af EU's 28 medlemsstater.  

Ansøgninger kan kun indsendes af juridiske personer, der er etableret i (et af )følgende lande: 

- EU's medlemsstater.  

3. Støtteberettigede aktiviteter 

Støtteberettigede aktiviteter skal have en dokumenteret metode til at sikre en ligelig 

kønsfordeling og en afbalanceret deltagelse af mænd og kvinder i alle foreslåede aktiviteter. 

Nedenfor findes en ikke udtømmende liste over de vigtigste aktiviteter, der er støtteberettigede 

inden for rammerne af denne indkaldelse af forslag: 

• sportsaktiviteter, der tager sigte på at inddrage flere flygtninge, med en ligelig 

kønsfordeling og inddragelse af de lokale befolkninger  

• udvikling, kortlægning, fremme og udveksling af aktiviteter og god praksis vedrørende 

inddragelse af flygtninge i sportsaktiviteter med det klare formål at integrere dem i værtslandet  

• oplysningskampagner om sportens praktiske og dokumenterede merværdi i forbindelse 

med integration af flygtninge i samfundet, under behørig hensyntagen til ligestilling mellem 

kønnene 
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• forberedelse, udvikling og gennemførelse af uddannelsesmoduler og -redskaber  

• formidlingsforanstaltninger på sportsområdet 

• netværkssamarbejde mellem projekter på sportsområdet.  

 

Disse aktiviteter skal finde sted i EU's medlemsstater.  

Gennemførelsesperiode 

- Aktiviteterne må ikke påbegyndes før 1.1.2018. 

- Aktiviteterne skal være afsluttet senest 31.12.2018. 

Ansøgninger om projekter, der er planlagt til at vare i et længere tidsrum end den periode, der 

fastlagt i denne indkaldelse af forslag, vil ikke blive accepteret. 

 

4. Tildelingskriterier 

De støtteberettigede ansøgninger/projekter evalueres ud fra følgende kriterier:  

1. Projektets relevans (kriterium 1) (højst 40 point): 

- I hvilket omfang bidrager forslaget til målet om at fremme integration af flygtninge i EU-

værtslandene gennem sport. 

- I hvor høj grad: 

 er forslaget baseret på relevant og konkret identifikation af behov hos flygtninge 

og lokalsamfund 

 er forslagets mål klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er 

relevante for flygtninge og lokalsamfund. 

2. Kvalitet (kriterium 2) (højst 40 point): 

- Kvaliteten af den overordnede udformning og gennemførelse af de foreslåede 

aktiviteter og metoderne til at nå målene: 

 omkostningseffektiviteten (i hvor høj grad projektet er omkostningseffektivt og 

tildeler passende midler til de enkelte aktiviteter) 

 bæredygtigheden af de foreslåede foranstaltninger (i hvilket omfang aktiviteter 

gennemføres også efter projektets afslutning) 

 budgetforslag (sammenhæng mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og det 

foreslåede budget) 
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 den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed. 

3. Projektforvaltning (kriterium 3) (højst 20 point):  

- I hvor høj grad kan ansøgeren dokumentere sin evne til at arrangere, koordinere og 

gennemføre de forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter. 

- Projektgruppen omfatter en passende blanding af erfaringer og ekspertise til støtte for en 

vellykket gennemførelse af projektets forventede resultater. 

- Sammensætningen og hensigtsmæssigheden af den foreslåede gruppe (herunder personer 

med dokumenteret erfaring med at tilrettelægge og gennemføre vellykkede 

sportsaktiviteter) og de roller, der er tildelt gruppens medlemmer. 

Ud fra et samlet antal point på 100 vil der blive tildelt point til støtteberettigede ansøgninger på 

grundlag af ovenstående vægtning. 

Der anvendes en minimumstærskel på 65 % af pointantallet for første og andet kriterium. 

Desuden anvendes en minimumstærskel på 70 point for alle tildelingskriterier tilsammen. 

Ansøgninger, der ligger under disse tærskler, vil blive afvist. 

 

5. Budgetramme 

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekterne, er på 

1 000 000 EUR. 

Det maksimale støttebeløb er på 60 000 EUR. 

Kommissionen forventer at finansiere ca. 20 forslag. 

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler. 

 

6. Ansøgningsfrist 

Ansøgninger om tilskud skal være affattet på et af EU's officielle sprog og indsendes ved hjælp 

af ansøgningsskemaet for denne specifikke indkaldelse, som findes på: 

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

Det behørigt udfyldte ansøgningsskema skal sendes med posten (poststemplets dato er 

afgørende) eller med kurertjeneste (senest kl. 16.00 (lokal tid i Bruxelles) den 18-8-2017.  

7. Supplerende oplysninger 

Eventuelle spørgsmål rettes til:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

