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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/S16/2017 

A sport mint a menekültek integrációjának és társadalmi befogadásának 

eszköze 

Jelen pályázati felhívás a Bizottság 2017. évi éves munkaprogramjának végrehajtását szolgálja a 

kísérleti projektek végrehajtására irányuló 2017. évi éves munkaprogram elfogadásáról szóló 

C(2017) 3847 9-6-2017 bizottsági határozatnak megfelelően. 

A sportban mint a társadalmi befogadás eszközében rejlő lehetőség megfelelően dokumentálásra 

került
1
. Következésképp számos uniós tagországban válnak egyre inkább kiaknázottá az olyan 

lehetőségek, amelyeket a sportprojektek a menekültek befogadó közösségekbe való társadalmi 

befogadásának támogatására nyújtanak. 

Mivel a sport egyike azon eszközöknek, amelyek hozzájárulhatnak a menekültek sikeres 

beilleszkedéséhez, a helyi sportprojektek szerepe különösen felértékelődhet a menekültek új 

közösségekbe való integrációjának megkönnyítésében.   

Unió-szerte – akár tagállami szinten, akár az uniós programok keretében – kezdeményezések 

széles köre indult, valamint számos innovatív projekt megvalósítása már folyamatban van. 

Ugyanakkor figyelembe véve az Európai Unióban letelepedni vágyó menekültek egyre növekvő 

számát, egyértelműen fokozott igény jelentkezik a hatékony integrációt és társadalmi befogadást 

célzó kezdeményezések iránt. Jelen kísérleti projekt ehhez az erőfeszítéshez és a menekültek 

sporton keresztül történő jobb integrációjához kíván hozzájárulni. 

1. Célok 

„Az egészségfejlesztő testmozgás (HEPA) népszerűsítésére irányuló szakpolitikai intézkedések és 
fellépések támogatása a menekültekért” című 2016-os pályázati felhívások folytatásaként a jelenlegi 
projekt célja a menekültek integrációját célzó helyi sportprojektek támogatása. Megközelítőleg 20 
projekt kerül kiválasztásra. Ezekbe a projektekbe be kell vonni helyi sportszervezeteket, és figyelembe 
kell venni a nemek közötti egyenlőséget, különösen a menekült nők sporttevékenységekbe való 
bevonásával. 

A projekt egyik fontos eleme helyi sportklubok bevonása a menekültek integrációjába, 

felhasználva a meglévő helyi szakértelmet az uniós tagállamokban.  

A menekültek sporton keresztül történő integrációját célzó konkrét intézkedéseken túl az elvárt 

eredmények között az alábbiak szerepelnek:  

 A menekültek és a befogadó közösségek projektbe történő közvetlen bekapcsolódásának 

előmozdítása.  

                                                            
1 Lásd például a „Bevált gyakorlatok feltérképezése – A menekültek társadalmi befogadásának előmozdítása a 
sport segítségével” című tanulmányt, amely itt érhető el: 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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 Egy terjeszthető projekt kialakítása, és e tekintetben egy európai szintű megközelítés 

kidolgozása, növelve az európai befogadó közösségek potenciálját arra, hogy a sporton 

keresztül sikeresen vonják be és integrálják a menekülteket. 

Ezen intézkedés fő célja a bevált gyakorlatok beazonosítása és támogatása az Unióban; valamint 

a hatásokat szisztematikus és megismételhető módon elemző módszerek fejlesztésének 

előmozdítása. A menekültek sporton keresztül történő bevonásához kapcsolódó erőfeszítéseket 

elérhetővé kell tenni egy hálózatépítési platformon. 

A „menekült” kifejezés jelenti mind az Unióban hivatalos menekültstátusszal rendelkező 

személyeket, mind azokat, akik a menekültstátusz iránti kérelmet már hivatalosan benyújtották, 

de kérelmük még nem került feldolgozásra.  A migráns háttérrel rendelkező, de a fenti 

meghatározás értelmében menekültnek nem minősülő személyek nem tartoznak ezen pályázati 

felhívás hatálya alá.  

A kísérleti projekt végrehajtása kellő figyelmet fordít az Unió Erasmus+ sportprogramjával, a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap által támogatható tevékenységekkel és az 

egészségfejlesztő testmozgás Európa-szerte történő népszerűsítésére irányuló kísérleti projekt 

keretében jelenleg támogatott programokkal való komplementaritásra. 

 

2. Jogosultsági feltételek 

A jogosultság feltételeként a projekteket benyújtó pályázóknak az alábbi kritériumoknak kell 

megfelelniük: 

– olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezetnek kell lenniük, amely a 

sport terén aktív, és amely sporttevékenységeket szervez. Természetes személyek e pályázati 

felhívás keretében nem pályázhatnak támogatásra; 

– létesítő okirat szerinti székhelyük a 28 uniós tagállam valamelyikében található.  

Kizárólag az alábbi országok valamelyikében működő jogi személy nyújthat be pályázatot: 

– uniós tagállamok.  

3. Támogatható tevékenységek 

A támogatható tevékenységeknek bizonyítottan rendelkezniük kell a nemek közötti egyensúlyt 

biztosító módszertannal, és minden javasolt tevékenység esetében gondoskodni kell a férfiak és a 

nők kiegyensúlyozott részvételéről. A pályázati felhívás keretében támogatható fő tevékenységek 

nem kimerítő listája az alábbiakban olvasható: 

• a menekültek részvételét előmozdító sporttevékenységek, amelyek megszervezése a 

nemek kiegyensúlyozott részvételét szorgalmazó megközelítésmód alkalmazásával, a helyi 

lakosság bevonásával történik;  
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• a menekültek részvételével kapcsolatos tevékenységek és bevált gyakorlatok fejlesztése, 

beazonosítása, előmozdítása és megosztása a sporttevékenységekben, azzal az egyértelmű céllal, 

hogy segítsék a menekültek befogadó közösségekbe történő integrálását;  

• figyelemfelkeltő tevékenységek a sport gyakorlati és bizonyított hozzáadott értékéről a 

menekültek társadalomba való beilleszkedésével kapcsolatban, kellő figyelmet fordítva a nemek 

közötti egyenlőségre; 

• oktatási és képzési modulok és eszközök előkészítése, kifejlesztése és alkalmazása;  

• ismeretterjesztő tevékenységek a sport területén; 

• projektek hálózatba szervezése a sport területén.  

 

A tevékenységeket az uniós tagállamokban kell megvalósítani.  

Végrehajtási időszak 

– a tevékenységek nem kezdődhetnek meg 2018. január 1. előtt, 

– de azokat 2018. december 31-ig be kell fejezni. 

Nem fogadható el olyan pályázat, amelyben a projekt tevékenységének időtartama meghaladja a 

pályázati felhívásban meghatározott időtartamot. 

 

4. Odaítélési szempontok 

A támogatható pályázatok/projektek értékelése a következő kritériumok szerint történik:  

1. A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont): 

- A pályázat milyen mértékben járul hozzá a menekültek sporton keresztül a befogadó 

közösségekbe történő integrációjának támogatását szolgáló célhoz. 

- A pályázat: 

 milyen mértékben alapszik a menekültek és a helyi lakosság igényeinek releváns 

és konkrét beazonosításán; 

 céljai mennyire egyértelműen kerültek meghatározásra, azok mennyire 

realisztikusak és milyen mértékben relevánsak a menekültekre és a helyi 

lakosságra nézve. 

2. A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont) 

- A célkitűzések megvalósításához javasolt tevékenységek és az alkalmazott 

módszertan általános megtervezésének és végrehajtásának minősége: 
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 költséghatékonyság (milyen mértékben költséghatékony a projekt és mennyire 

megfelelően osztja el forrásait az egyes tevékenységekre); 

 a javasolt intézkedések fenntarthatósága (milyen mértékben vihetőek véghez a 

tevékenységek a projekt befejezését követően is); 

 költségvetési javaslat (következetesség a projekt céljai, módszertana, 

tevékenységei és a javasolt költségvetés között); 

 a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága. 

3. A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont):  

- A pályázó milyen mértékben tudja igazolni a javasolt tevékenységek különböző 

aspektusainak szervezésére, összehangolására és megvalósítására vonatkozó képességét. 

- A projektcsoport milyen mértékben rendelkezik a projekt várható eredményeinek sikeres 

eléréséhez szükséges tapasztalatok és szakértelem megfelelő elegyével. 

- A javasolt csoport összetétele és megfelelősége (beleértve az olyan személyeket, akik 

igazolt tapasztalattal rendelkeznek sikeres sporttevékenységek szervezése és 

megvalósítása terén) és a csoport tagjainak kiosztott szerepek. 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fentebb olvasható súlyozás alapján 

részesülnek pontszámban. 

Az első és a második kritérium esetében a kapható pontok 65%-ának megfelelő küszöbérték 

kerül alkalmazásra. 

Ezenfelül 70 pontos alsó küszöbértéket kell együttesen elérni az összes odaítélési szempont 

tekintetében. Az ezeket a küszöbértékeket el nem érő pályázatok elutasításra kerülnek. 

 

5. A rendelkezésre álló költségvetés 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 1 000 000 euró. 

A maximálisan nyújtható támogatás 60 000 euró. 

A Bizottság megközelítőleg 20 pályázat támogatását tervezi. 

A Bizottság fenntartja magának a jogot, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló összes 

pénzeszközt. 

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje 
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A támogatás elnyerésére irányuló pályázatokat az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani 

az erre a célra szánt pályázati űrlap kitöltésével, amely itt érhető el: 

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

A megfelelően kitöltött pályázati űrlapot postai úton (az időpontot a levélküldeményen szereplő 

postabélyegző igazolja) vagy futárszolgálattal kell elküldeni 18-8-2017 (brüsszeli idő szerint 

délután 4 óráig).  

7. További információk: 

Kérdéseit a következő e-mail címre küldheti:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

