ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – EAC/S16/2017
Ο αθλητισμός ως μέσο για την ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των
προσφύγων
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο να υλοποιήσει το πρόγραμμα εργασίας
του 2017 σύμφωνα με την απόφαση C(2017) 3847 της Επιτροπής της 9-6-2017 σχετικά με την
έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας του 2017 για την εφαρμογή των πιλοτικών έργων.
Το δυναμικό του αθλητισμού ως μέσου για την κοινωνική ένταξη έχει πλέον τεκμηριωθεί
πλήρως1. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες που παρέχουν τα αθλητικά έργα για την υποστήριξη της
κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στις κοινότητες υποδοχής αξιοποιούνται ολοένα και
περισσότερο σε πολλά κράτη μέλη.
Δεδομένου ότι ο αθλητισμός είναι ένα από τα μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για
την επιτυχή ένταξη των προσφύγων, ιδίως τα τοπικά έργα αθλητισμού θα μπορούσαν να
διαδραματίσουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στην προσπάθεια να διευκολυνθεί η ένταξη των
προσφύγων στις νέες κοινότητες.
Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο επίπεδο των κρατών μελών ή στο πλαίσιο των
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα μεγάλο εύρος πρωτοβουλιών και ήδη
εφαρμόζονται καινοτόμα έργα.
Ωστόσο, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των προσφύγων που σκοπεύουν να
εγκατασταθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει σαφώς αυξημένη ανάγκη για πρωτοβουλίες
αποτελεσματικής ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης. Αυτό το πιλοτικό έργο αποτελεί
συμβολή στην εν λόγω προσπάθεια και στην καλύτερη ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω του
αθλητισμού.
1. Στόχοι
Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2016 σχετικά με την «Προώθηση των
μέτρων πολιτικής και δράσεων για τους πρόσφυγες για τη σωματική δραστηριότητα για τη
βελτίωση της υγείας (HEPA)», το τρέχον έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη τοπικών αθλητικών
έργων που επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των προσφύγων. Θα επιλεγούν περίπου 20 έργα.
Στα έργα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνονται τοπικές αθλητικές οργανώσεις και να λαμβάνεται
υπόψη η ισότητα των φύλων, ιδίως με τη συμμετοχή των γυναικών προσφύγων σε αθλητικές
δραστηριότητες.
Μια σημαντική διάσταση του έργου αυτού θα είναι η συμμετοχή των τοπικών αθλητικών
συλλόγων στην ενσωμάτωση των προσφύγων, χρησιμοποιώντας την τοπική εμπειρογνωμοσύνη
που υπάρχει στα κράτη μέλη της ΕΕ.
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Βλέπε για παράδειγμα τη μελέτη «Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through
sport» (Χαρτογράφηση των ορθών πρακτικών που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη των μεταναστών μέσω του
αθλητισμού), η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practicesrelating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616

1

Πέρα από τις συγκεκριμένες δράσεις που στοχεύουν στην ενσωμάτωση των προσφύγων μέσω
του αθλητισμού, τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τα εξής:


Την προώθηση της άμεσης συμμετοχής των προσφύγων και των κοινοτήτων υποδοχής
στο έργο.



Τον σχεδιασμό ενός έργου που να μπορεί να διαδίδεται και, υπό την έννοια αυτή, την
προώθηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης, που να αυξάνει τις δυνατότητες των
ευρωπαϊκών κοινωνιών υποδοχής να συμμετάσχουν με επιτυχία και να ενσωματώσουν
τους πρόσφυγες μέσω του αθλητισμού.

Βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι να προσδιοριστούν και να υποστηριχθούν οι καλές
πρακτικές στην ΕΕ· στόχος επίσης είναι να προωθηθεί η ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης του
αντικτύπου με τρόπο που να είναι συστηματικός και να μπορεί να αναπαράγεται. Οι
προσπάθειες που καταβάλλονται για την ένταξη των προσφύγων μέσω του αθλητισμού θα
πρέπει να είναι διαθέσιμες σε μια πλατφόρμα δικτύωσης.
Ο όρος «πρόσφυγας» αναφέρεται στα άτομα τα οποία έχουν επίσημο καθεστώς πρόσφυγα σε
κράτος μέλος της ΕΕ καθώς και στα άτομα που έχουν υποβάλει επισήμως αίτηση αναγνώρισης
καθεστώτος πρόσφυγα στην ΕΕ και των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί. Τα
άτομα με μεταναστευτικές καταβολές που δεν είναι «πρόσφυγες» εξαιρούνται από το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
Η εφαρμογή του πιλοτικού έργου θα λάβει δεόντως υπόψη τη συμπληρωματικότητα με το
αθλητικό πρόγραμμα Erasmus+ της ΕΕ καθώς και τις δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο
του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) αλλά και εκείνες που
χρηματοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου «προώθηση της
σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη».

2. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Για να είναι επιλέξιμα τα έργα θα πρέπει να υποβάλλονται από αιτούντες που πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
– να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα που να
δραστηριοποιούνται στον τομέα του αθλητισμού και να οργανώνουν αθλητικές δραστηριότητες.
Τα φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης για επιχορήγηση στο πλαίσιο
της παρούσας πρόσκλησης·
– να έχουν την καταχωρισμένη νομική τους έδρα σε ένα από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Επιλέξιμες είναι μόνο οι αιτήσεις από νομικές οντότητες εγκατεστημένες στις ακόλουθες χώρες:
–
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Κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

3.

Οι επιλέξιμες δραστηριότητες πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη μεθοδολογία ισόρροπης
εκπροσώπησης των φύλων και ισόρροπη συμμετοχή ανδρών και γυναικών σε κάθε
προτεινόμενη δραστηριότητα. Παρακάτω παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των κύριων
δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:
•
αθλητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της συμμετοχής των
προσφύγων, διοργανωμένες με προσέγγιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και οι οποίες
συμπεριλαμβάνουν τον τοπικό πληθυσμό·
•
ανάπτυξη, προσδιορισμός, προώθηση και ανταλλαγή δραστηριοτήτων και ορθών
πρακτικών σχετικά με τη συμμετοχή των προσφύγων σε αθλητικές δραστηριότητες με σαφή
στόχο την ενσωμάτωσή τους στις κοινωνίες υποδοχής·
•
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρακτική και αποδεδειγμένη
προστιθέμενη αξία του αθλητισμού σε σχέση με την ενσωμάτωση των προσφύγων στις
κοινωνίες, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ισότητα των φύλων·
•
προετοιμασία, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και εργαλείων εκπαίδευσης και
κατάρτισης·
•
δράσεις διάδοσης στον τομέα του αθλητισμού·
•
δικτύωση έργων στον τομέα του αθλητισμού·
Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να λαμβάνουν χώρα στα κράτη μέλη της ΕΕ.
Περίοδος υλοποίησης
– οι δραστηριότητες δεν μπορούν να αρχίσουν πριν από την 01-01-2018
– οι δραστηριότητες πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31-12-2018
Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μεγαλύτερο διάστημα από αυτό
που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές.

4. Κριτήρια ανάθεσης
Οι επιλέξιμες αιτήσεις/έργα θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
1. Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (μέγιστη βαθμολογία 40 βαθμοί):

3

-

Ο βαθμός στον οποίο η πρόταση συμβάλλει στον στόχο της στήριξης της ενσωμάτωσης
των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής της ΕΕ μέσω του αθλητισμού.

-

Ο βαθμός στον οποίο:

 η πρόταση βασίζεται σε σχετικό και συγκεκριμένο προσδιορισμό των αναγκών
των προσφύγων και της τοπικής κοινωνίας·
 οι στόχοι της πρότασης είναι σαφώς καθορισμένοι, ρεαλιστικοί και
αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που αφορούν τους πρόσφυγες και την τοπική
κοινωνία·
2. Ποιότητα (κριτήριο 2) (μέγιστη βαθμολογία 40 βαθμοί):
-

Η ποιότητα του συνολικού σχεδιασμού και υλοποίησης των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων και της μεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων:


οικονομική αποδοτικότητα (βαθμός εξασφάλισης της αποδοτικότητας του
σχεδίου από πλευράς κόστους και της διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε
δραστηριότητα)·



διατηρησιμότητα των προτεινόμενων δράσεων (ο βαθμός στον οποίο οι δράσεις
θα εξακολουθήσουν να διεξάγονται και μετά το τέλος του έργου)·



προτεινόμενος προϋπολογισμός (συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας,
των δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού του σχεδίου)·



ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας·

3. Διαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (μέγιστη βαθμολογία 20 βαθμοί):
-

Ο βαθμός στον οποίο ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του να διοργανώνει, να
συντονίζει και να υλοποιεί τις διάφορες πτυχές των προτεινόμενων δραστηριοτήτων.

-

η ομάδα του έργου περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό εμπειριών και
εμπειρογνωμοσύνης που υποστηρίζουν την επιτυχή υλοποίηση των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων του έργου·

-

η σύνθεση και η καταλληλότητα της προτεινόμενης ομάδας (συμπεριλαμβανομένων των
ατόμων που έχουν αποδεδειγμένη πείρα στη διοργάνωση και επιτυχή υλοποίηση των
αθλητικών δραστηριοτήτων) και οι ρόλοι που ανατίθενται στα μέλη της ομάδας·

Στις επιλέξιμες αιτήσεις θα χορηγηθούν μόρια από σύνολο 100 μορίων, βάσει των κριτηρίων
που προσδιορίστηκαν παραπάνω.
Για το πρώτο και το δεύτερο κριτήριο θα εφαρμοστεί ελάχιστο όριο 65 % των μορίων.
Επίσης, θα εφαρμόζεται ελάχιστο κατώτατο όριο 70 μορίων για όλα τα κριτήρια ανάθεσης μαζί.
Οι αιτήσεις που βρίσκονται κάτω από τα όρια αυτά θα απορριφθούν.

5. Διαθέσιμος προϋπολογισμός
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Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τη συγχρηματοδότηση των έργων ανέρχεται σε
1.000.000 ευρώ.
Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης είναι 60.000 ευρώ.
Η Επιτροπή σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 20 προτάσεις.
Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη χορηγήσει όλα τα διαθέσιμα κονδύλια.
6. Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
Οι αιτήσεις επιδότησης πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, με
χρήση του εντύπου αίτησης που σχεδιάστηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και διατίθεται στη
διεύθυνση: http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
Το έντυπο αίτησης, δεόντως συμπληρωμένο, πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με
ταχυμεταφορά (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου), [έως τις 16:00 (ώρα
Βρυξελλών] στις 18-8-2017.
7. Επιπλέον πληροφορίες
Για περισσότερες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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