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KONKURSIKUTSE – EAC/S16/2017 

Sport kui pagulaste integreerimise ja sotsiaalse kaasamise vahend 

Käesoleva projektikonkursi eesmärk on viia ellu 2017. aasta tööprogrammi kooskõlas komisjoni 

9-6-2017 otsusega C(2017) 3847 katseprojektide rakendamist käsitleva 2017. aasta 

tööprogrammi vastuvõtmise kohta. 

Spordi kui sotsiaalse kaasamise vahendi pakutavad võimalused on nüüdseks hästi 

dokumenteeritud
1
. Tänu sellele kasutatakse paljudes ELi liikmesriikides üha rohkem ära 

võimalusi, mida spordiprojektid pakuvad pagulaste sotsiaalseks kaasamiseks vastuvõtvate 

kogukondade ellu. 

Kuna sport on üks vahendeid, mida võiks kasutada pagulaste tulemuslikuks integreerimiseks, 

võivad just kohalikud spordiprojektid mängida üha suuremat rolli, et hõlbustada pagulaste 

integreerimist uude kogukonda.   

Kogu Euroopa Liidus, liikmesriikide tasandil või Euroopa Liidu programmide raames on tehtud 

mitmesuguseid algatusi ja juba on hakatud rakendama uuenduslikke projekte. 

Võttes aga arvesse tõsiasja, et Euroopa Liitu soovib elama asuda üha rohkem pagulasi, on selge, 

et vajatakse ka rohkem tulemusliku integreerimise ja sotsiaalse kaasamise algatusi. Praegune 

katseprojekt on loodud nende algatuste ellurakendamiseks ja pagulaste paremaks 

integreerimiseks spordi kaudu. 

1. Eesmärgid 

Jätkuna 2016. aasta projektikonkursile, mille teemaks oli pagulastele suunatud tervist tugevdava 

kehalise aktiivsuse alaste poliitikameetmete ja tegevuste edendamine, on käesoleva projekti 

eesmärk toetada kohaliku tasandi spordiprojekte, mis on suunatud pagulaste integreerimisele. 

Välja valitakse ligikaudu 20 projekti. Projektidesse tuleks kaasata kohalikke 

spordiorganisatsioone ja nendes peaks võtma arvesse soolist võrdõiguslikkust, eelkõige tuleks 

selleks kaasata sporditegevustesse naispagulasi. 

Projekti puhul on oluline kohalike spordiklubide osalemine pagulaste integreerimises ja ELi 

liikmesriikide kohapealseid olusid tundvate inimeste teadmiste kasutamine.  

Lisaks konkreetsele tegevusele, mis on mõeldud pagulaste integreerimiseks spordi kaudu, 

hõlmavad projekti oodatavad tulemused järgmist:  

 pagulaste ja vastuvõtvate kogukondade vahetu osalemine projektis;  

                                                            
1 Vt nt uuring „Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport“, mis on 
kättesaadav järgmisel aadressil: 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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 sellise projekti kavandamine, mida saab laiemalt levitada ja seega kasutada kogu 

Euroopas ning mis suurendab ühtlasi Euroopa vastuvõtvate kogukondade võimalusi 

pagulasi spordi kaudu tulemuslikult kaasata ja integreerida. 

Kõnealuse meetme põhieesmärk on teha kindlaks ELis leiduvad head tavad ja neid toetada; 

samuti edendada selliste meetodite väljatöötamist, mille abil hinnata meetme mõju 

süstemaatilisel ja korrataval viisil. Teave töö kohta, mida tehakse pagulaste integreerimiseks 

spordi kaudu, peaks olema kättesaadav võrguplatvormil. 

Mõiste „pagulane“ viitab inimestele, kellel on ametlik pagulasseisund mõnes ELi liikmesriigis, 

samuti isikutele, kes on pagulasseisundit ELis ametlikult taotlenud, kuid kelle taotlust ei ole veel 

menetletud.  Käesoleva projektikonkursi teema ei hõlma rändaja taustaga inimesi, kes ei ole 

pagulased.  

Katseprojekti rakendamisel tuleb võtta vajalikul määral arvesse vastastikust täiendavust 

programmi „Erasmus +“ spordiprogrammiga ning ka Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 

(AMIF) raames rahastamiskõlblike meetmetega ja katseprojekti „Tervist tugevdava kehalise 

aktiivsuse edendamine kogu Euroopas“ raames praegu rahastatavate meetmetega. 

 

2. Valikukriteeriumid 

Selleks et projekt oleks rahastamiskõlblik, peavad selle esitanud taotlejad vastama järgmistele 

tingimustele: 

– taotleja peab olema avalik-õiguslik või eraõiguslik organisatsioon, kellel on juriidilise isiku 

staatus ning kes tegutseb spordi valdkonnas ja korraldab sporditegevust. Füüsilised isikud ei saa 

selle projektikonkursi raames taotlusi esitada; 

– taotleja peakontori registrijärgne asukoht peab olema ühes 28st Euroopa Liidu liikmesriigist.  

Taotluse võivad esitada vaid järgmistes riikides asutatud juriidilised isikud: 

– ELi liikmesriigid.  

3. Rahastamiskõlblikud tegevused 

Rahastamiskõlblikel tegevustel peab olema tõendatud soolise tasakaalu järgimise metoodika ning 

kõik kavandatud tegevused peavad hõlmama meeste ja naiste tasakaalustatud osalust. Käesoleva 

projektikonkursi raames rahastamiskõlblikud põhitegevused on järgmised (loetelu ei ole 

ammendav): 

• sporditegevused, mille eesmärk on edendada pagulaste osalemist, mida korraldatakse 

soolist tasakaalu arvesse võttes ning millesse kaasatakse kohalikke elanikke;  
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• selliste tegevuste ja heade tavade väljatöötamine, kindlakstegemine, edendamine ja 

jagamine, mis hõlmavad pagulaste osalemist sporditegevuses ning mille selge eesmärk on 

pagulaste integreerimine vastuvõtvasse ühiskonda;  

• tegevused, millega suurendatakse teadlikkust spordi praktilisest ja tõendatud 

lisaväärtusest pagulaste integreerimisel ühiskonda ning mille puhul võetakse nõuetekohaselt 

arvesse soolist võrdõiguslikkust; 

• koolitus- ja haridusmoodulite ja -vahendite ettevalmistamine, arendamine ja 

rakendamine;  

• levitamistegevus spordi valdkonnas; 

• spordi valdkonna projektide võrgustikud.  

 

Need tegevused peavad toimuma ELi liikmesriikides.  

Rakendusperiood 

– tegevustega ei või alustada enne 1. jaanuari 2018 

– tegevused tuleb lõpule viia 31. detsembriks 2018 

Selliste projektide rahastamistaotlusi, mille ettenähtud kestus on pikem kui käesolevas 

konkursikutses kindlaksmääratud kestus, vastu ei võeta. 

 

4. Hindamiskriteeriumid 

Rahastamiskõlblikke taotlusi/projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:  

1. Projekti asjakohasus (1. kriteerium) (kuni 40 punkti): 

- mil määral aitab projekt saavutada eesmärki toetada pagulaste integreerimist ELi 

vastuvõtvasse ühiskonda spordi kaudu; 

- mil määral 

 põhineb projekt pagulaste ja kohaliku ühiskonna vajaduste asjakohasel ja 

konkreetsel väljaselgitamisel; 

 kui selgelt ja realistlikult on projekti eesmärgid kindlaks määratud ning mil määral 

käsitletakse selles pagulaste ja kohaliku ühiskonna jaoks olulisi küsimusi. 

2. Kvaliteet (2. kriteerium) (kuni 40 punkti): 

- kavandatud tegevuste üldise kavandamise ja rakendamise kvaliteet ning eesmärkide 

saavutamise meetodid: 
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 kulutõhusus (kui kulutõhus projekt on ja kas iga tegevuse jaoks eraldatakse 

piisavalt vahendeid); 

 kavandatud meetmete jätkusuutlikkus (kas kõnealuste meetmetega jätkatakse ka 

pärast projekti lõppu); 

 eelarve ettepanek (projekti eesmärkide, metoodika ning kavandatud tegevuste ja 

eelarve kokkusobivus); 

 kavandatud metoodika kvaliteet ja rakendatavus. 

3. Projekti juhtimine (3. kriteerium) (kuni 20 punkti):  

- mil määral tõendab taotleja oma võimet kavandatud tegevusi korraldada, koordineerida ja 

ellu viia; 

- projektimeeskonna liikmetel on piisav kogemuste ja eksperditeadmiste pagas, mis aitab 

saavutada projekti oodatavaid tulemusi; 

- kavandatud meeskonna koosseis ja sobivus (sealhulgas inimesed, kellel on tõendatud 

kogemus tulemuslike sporditegevuste korraldamisel ja elluviimisel) ning 

meeskonnaliikmete ülesannete jaotus. 

Rahastamiskõlblikke taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal ja punkte antakse eespool kirjeldatud 

punktisummade alusel. 

Esimese ja teise kriteeriumi puhul kohaldatakse alammäära 65 % maksimaalsest punktisummast. 

Lisaks kohaldatakse kõigi hindamiskriteeriumide puhul kokku 70 punkti alammäära. Taotlused, 

millele antud punktid jäävad allapoole neid alammäärasid, lükatakse tagasi. 

 

5. Ettenähtud eelarve 

Projektide kaasfinantseerimiseks on sihtotstarbeliselt eraldatud kokku hinnanguliselt 1 000 000 

eurot. 

Toetuse maksimaalne suurus on 60 000 eurot. 

Komisjon rahastab eeldatavalt ligikaudu 20 projekti. 

Komisjonil on õigus jätta osa olemasolevaid eelarvevahendeid välja maksmata. 

 

6. Taotluste esitamise tähtaeg 
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Toetustaotlused tuleb koostada ühes ELi ametlikus keeles, kasutades konkreetselt selleks puhuks 

ette nähtud vormi, mis on kättesaadav järgmisel aadressil: 

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

Nõuetekohaselt täidetud taotlus tuleb saata posti teel (saatmiskuupäevaks loetakse postitempli 

kuupäeva) või kulleriga hiljemalt 18-8-2017 kell 16.00 (Brüsseli aeg).  

7. Lisateave 

Küsimuste korral võtke palun ühendust järgmisel e-posti aadressil:  EAC-

SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

