EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S16/2017
Urheilu pakolaisten kotouttamisen ja sosiaalisen osallistamisen välineenä
Tämän ehdotuspyynnön perusteella toteutetaan vuoden 2017 työohjelma pilottihankkeiden
täytäntöönpanoa koskevan vuotuisen työohjelman hyväksymisestä 9-6-2017 annetun komission
päätöksen C(2017) 3847 mukaisesti.
Urheilun mahdollisuudet sosiaalisen osallistamisen välineenä ovat nykyisin hyvin
dokumentoidut1. Tämän ansiosta urheiluhankkeiden tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään
monissa EU:n jäsenvaltioissa yhä enemmän tuettaessa pakolaisten sosiaalista osallistamista heitä
vastaanottavissa yhteisöissä.
Koska urheilu on yksi mahdollinen pakolaisten onnistuneen kotouttamisen väline, erityisesti
paikallisilla urheiluhankkeilla voi olla kasvava rooli pyrittäessä tukemaan pakolaisten
kotoutumista uusiin yhteisöihin.
Euroopan unionissa on sekä jäsenvaltioiden tasolla että Euroopan unionin ohjelmien puitteissa
tehty hyvin monenlaisia aloitteita, ja useita innovatiivisia hankkeita ollaan jo toteuttamassa.
Koska Euroopan unioniin pyrkii asettumaan yhä enemmän pakolaisia, on kuitenkin selvää, että
kotouttamista on tarpeen tehostaa ja sosiaalista osallisuutta koskevia aloitteita lisätä. Tämä
pilottihanke on osa tätä työtä, ja sen tavoitteena on urheilun avulla parantaa pakolaisten
kotoutumista.
1. Tavoitteet
Tämä hanke on jatkoa vuoden 2016 ehdotuspyynnölle, joka koski pakolaisten terveyttä edistävän
liikunnan lisäämistä koskevien politiikan toimien edistämistä (promoting HEPA policy measures
and actions for refugees), ja sen tarkoituksena on tukea pakolaisten kotouttamiseen tähtääviä
paikallisia urheiluhankkeita. Tavoitteena on valita noin 20 hanketta. Paikallisten
urheilujärjestöjen olisi oltava hankkeissa mukana, ja niissä olisi otettava sukupuolten tasa-arvo
huomioon siten, että erityisesti pakolaisnaisia otettaisiin mukaan urheilutoimintaan.
Paikallisten urheiluseurojen osallistuminen pakolaisten kotouttamiseen on tärkeä osa tätä
hanketta, jossa on tarkoitus nostaa esiin EU:n jäsenvaltioissa jo olemassa olevaa paikallista
asiantuntemusta.
Pakolaisten kotouttamiseen urheilun avulla tähtäävien konkreettisten toimien lisäksi odotetaan,
että hanke
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edistää pakolaisten ja vastaanottavien yhteisöjen suoraa osallistumista

Ks. Esimerkiksi tutkimus ” Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport”, joka
on saatavilla osoitteessa: http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusionof-migrants-through-sport-pbNC0416616
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onnistutaan suunnittelemaan niin, että se on levitettävissä eli edistää näin Euroopan
laajuista lähestymistapaa ja lisää eurooppalaisten vastaanottavien yhteisöjen
mahdollisuuksia sitouttaa ja kotouttaa pakolaiset urheilun avulla.

Toimen päätavoitteena on löytää hyviä käytänteitä ja tukea niitä EU:ssa sekä edistää
systemaattisten ja toistettavien vaikutustenarviointimenetelmien kehittämistä. Pakolaisten
kotouttamiseen urheilun avulla tarkoitettujen toimien olisi oltava verkostoitumisfoorumilla
nähtävillä.
”Pakolaisella” tarkoitetaan ihmisiä, joilla on virallinen pakolaisasema jossakin EU:n
jäsenvaltiossa, sekä henkilöitä, jotka ovat virallisesti hakeneet pakolaisasemaa EU:ssa mutta
joiden hakemusta ei ole vielä käsitelty. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka eivät ole
”pakolaisia”, eivät kuulu tämän ehdotuspyynnön piiriin.
Pilottihankkeen toteuttamisessa otetaan asianmukaisesti huomioon sen täydentävyys suhteessa
EU:n Erasmus + urheiluohjelmaan ja toimiin, jotka ovat tukikelpoisia myös turvapaikka-,
maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta (AMIF), sekä toimiin, joita tällä hetkellä rahoitetaan
pilottihankkeesta, joka koskee terveyttä edistävän liikunnan lisäämistä kaikkialla Euroopassa
(promoting health-enhancing physical activity across Europe).

2. Kelpoisuusperusteet
Jotta hanke olisi tukikelpoinen, hakijoiden on täytettävä seuraavat kriteerit:
- ne ovat julkisia tai yksityisiä organisaatioita, joilla on oikeushenkilöllisyys, ja ne toimivat
urheilun alalla ja järjestävät urheilutoimintaa. Luonnolliset henkilöt eivät voi hakea tukea tässä
ehdotuspyynnössä
- niillä on rekisteröity toimipaikka jossakin 28:sta EU:n jäsenvaltiosta.
Hakemuksia voivat esittää ainoastaan oikeushenkilöt, jotka ovat sijoittautuneet johonkin
seuraavista maista:
-

EU:n jäsenvaltiot.

3.

Tukikelpoiset toimet

Tukikelpoisissa toimissa on noudatettava sukupuolten tasa-arvoiseen edustukseen perustuvaa
menettelyä, ja kaikissa ehdotetuissa toimissa miesten ja naisten osallistumisen on oltava
tasapainossa. Suuntaa-antava luettelo tämän ehdotuspyynnön mukaisista pääasiallisista
tukikelpoisista toimista on seuraava:
•
urheilutoiminta, jolla pakolaisten osallistumista pyritään edistämään, jossa sukupuolten
edustus on tasapainossa ja jossa on mukana paikallista väestöä
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•
pakolaisten osallistumista urheilutoimintaan koskevien toimien ja hyvien käytänteiden
kehittäminen, määrittäminen ja edistäminen sekä asiaa koskevien tietojen jakaminen siten, että
selkeänä tavoitteena on pakolaisten kotoutuminen vastaanottaviin yhteiskuntiin
•
tiedotustoimet sekä käytännön että osoitetusta lisäarvosta, jota urheilulla saadaan
pakolaisten kotouttamisessa yhteiskuntaan ja jossa sukupuolten tasa-arvo otetaan asianmukaisesti
huomioon
•
koulutusmoduulien ja työkalujen suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen
•
tietojen levittämiseen liittyvät urheilualan toimet
•
urheilualan hankkeiden keskinäinen verkostoituminen.

Toimenpiteet on toteutettava EU:n jäsenvaltioissa.
Toteutusjakso:
- toimia ei saa aloittaa ennen 1.1.2018
- toimet on saatava päätökseen viimeistään 31.12.2018.
Hakemuksia, joissa hankkeen suunniteltu kesto on pitempi kuin tässä ehdotuspyynnössä, ei
hyväksytä.

4. Sopimuksen tekemistä koskevat perusteet
Tukikelpoiset hakemukset / hankkeet arvioidaan seuraavin perustein:
1. Hankkeen merkitys (kriteeri 1) (enintään 40 pistettä):
-

missä määrin ehdotus edistää tavoitetta tukea urheilun avulla pakolaisten kotoutumista
vastaanottaviin yhteiskuntiin

-

missä määrin ehdotus täyttää seuraavat vaatimukset:
 ehdotus perustuu pakolaisten ja paikallisyhteisön kannalta merkityksellisiin ja
konkreettisiin tarpeisiin, jotka voidaan nimetä
 ehdotuksen tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti ja ne koskevat
pakolaisten ja paikallisyhteisön kannalta merkityksellisiä asioita.

2. Laatu (kriteeri 2) (enintään 40 pistettä):
-
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ehdotettujen toimien yleisen suunnittelun ja toteutuksen sekä tavoitteiden
saavuttamiseksi käytettyjen menetelmien laatu seuraavasti:



hankkeen kustannustehokkuus ja se, onko kullekin toiminnolle osoitettu
asianmukaiset resurssit



ehdotettujen toimien kestävyys (missä määrin toimia aiotaan toteuttaa myös
hankkeen päättymisen jälkeen)



budjettiehdotus (hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toimintojen ja ehdotetun
budjetin keskinäinen johdonmukaisuus)



ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus.

3. Hankkeen hallinto (kriteeri 3) (enintään 20 pistettä):
-

missä määrin hakija osoittaa kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotetut toimet
niihin liittyvät erilaiset näkökohdat huomioon ottaen

-

hanketiimiin sisältyy sopivassa suhteessa sekä kokemusta että asiantuntemusta, minkä
johdosta hankkeelta voidaan odottaa hyviä tuloksia

-

hanketiimin kokoonpano ja asianmukaisuus (tiimiin kuuluu henkilöitä, joilla on osoitettua
kokemusta onnistuneesta urheilutoiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta) sekä tiimin
jäsenten työnjako.

Tukikelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (kokonaispistemäärä 100) edellä esitetyn
painotuksen perusteella seuraavasti:
Ensimmäisen ja toisen kriteerin osalta edellytetään vähintään 65 prosenttia pisteistä.
Kaikkien arviointikriteerien yhteispistemäärän on oltava vähintään 70 pistettä. Edellä mainittujen
kynnysarvojen alle jäävät hakemukset hylätään.

5. Käytettävissä olevat varat
Toimien osarahoitukseen varattavien määrärahojen kokonaismäärä on arviolta 1 000 000 euroa.
Tuen enimmäismäärä on 60 000 euroa.
Komissio arvioi voivansa rahoittaa noin 20 ehdotusta.
Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja.
6. Hakemusten jättämisen määräaika
Tukihakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisella kielellä erityisesti tätä varten
tarkoitetulla hakulomakkeella, joka on saatavilla osoitteessa:
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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Asianmukaisesti täytetty hakulomake on lähetettävä postitse (postileimaa pidetään osoituksena
lähetyspäivästä) tai lähetyspalvelua käyttäen viimeistään 18-8-2017 (klo 16:00 (Brysselin aikaa).
7. Lisätiedot
Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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