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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/S16/2017 

Sportas kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties priemonė 

Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas siekiant įgyvendinti 2017 m. metinę darbo programą 

pagal [data] Komisijos sprendimą C(2017) 3847 dėl 9-6-2017. metinės bandomųjų projektų 

įgyvendinimo darbo programos priėmimo. 

Sporto kaip socialinės įtraukties priemonės galimybės yra tinkamai pagrįstos dokumentais
1
. 

Todėl daugelyje ES valstybių narių vis labiau naudojamasi sporto projektų teikiamomis 

galimybėmis remti pabėgėlių socialinę įtrauktį į priimančiąsias bendruomenes. 

Sportas yra viena iš priemonių, kurias galima pasitelkti siekiant sėkmingai integruoti pabėgėlius, 

todėl būtent vietos lygmens sporto projektai gali būti vis svarbesni bandant palengvinti pabėgėlių 

integraciją į naujas bendruomenes.   

Visoje Europos Sąjungoje – valstybių narių lygmeniu arba pagal Europos Sąjungos programas – 

vykdomos įvairios iniciatyvos ir jau įgyvendinami novatoriški projektai. 

Vis dėlto, akivaizdu, kad daugėjant Europos Sąjungoje siekiančių įsikurti pabėgėlių, didėja 

veiksmingų integravimo ir socialinės įtraukties iniciatyvų poreikis. Šiuo bandomuoju projektu 

prisidedama prie šių pastangų ir geresnio pabėgėlių integravimo per sportą. 

1. Tikslai 

Toliau vykdant 2016 m. kvietimą teikti paraiškas dėl „Pabėgėliams skirtų sveikatinamojo fizinio 

aktyvumo politikos priemonių ir veiksmų skatinimo“, šiuo projektu siekiama remti vietos 

lygmens sporto projektus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pabėgėlių integravimui. Bus 

atrinkta apie 20 projektų. Šiuose projektuose turėtų dalyvauti vietos sporto organizacijos ir juos 

vykdant turėtų būti atsižvelgiama į lyčių lygybę, visų pirma įtraukiant pabėgėles moteris. 

Svarbus šių projektų aspektas bus tai, kad pabėgėlių integravimo veikloje dalyvaus vietos sporto 

klubai. Tai leis pasinaudoti ES valstybių narių turima praktine patirtimi.  

Be konkrečių veiksmų, kuriais siekiama integruoti pabėgėlius per sportą, taip pat tikimasi, kad 

bus:  

 skatinamas tiesioginis pabėgėlių ir vietos bendruomenių dalyvavimas vykdant projektą;  

 parengti projektai, kuriuos būtų galima platinti ir taip skatinti Europos masto požiūrį, 

suteikiant daugiau galimybių Europos priimančiosioms bendruomenėms sėkmingai 

įtraukti ir integruoti pabėgėlius per sportą. 

                                                            
1 Žr., pavyzdžiui, tyrimą „Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport“, kurį 
galima rasti adresu 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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Vienas iš pagrindinių šio veiksmo tikslų – nustatyti ir remti gerąją patirtį ES; taip pat siekiama 

skatinti kurti sistemingo ir atkartotinio poveikio vertinimo metodus. Pastangos, susijusios su 

pabėgėlių integravimu per sportą, turėtų būti dedamos pasinaudojant tinklų kūrimo platforma. 

Sąvoka „pabėgėlis“ apibūdinami asmenys, kuriems ES valstybė narė yra suteikusi oficialų 

pabėgėlio statusą, taip pat asmenys, kurie yra pateikę oficialų prašymą suteikti pabėgėlio statusą 

ES, tačiau kurių prašymas dar neišnagrinėtas.  Šis kvietimas teikti paraiškas nėra skirtas 

migrantų kilmės asmenims, kurie nėra pabėgėliai.  

Įgyvendinant bandomąjį projektą bus tinkamai atsižvelgta į tai, kaip juo papildoma ES 

programos „Erasmus+“ paprogramė „Sportas“ ir veiksmai, kurie gali būti finansuojami iš 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, taip pat veiksmai, šiuo metu finansuojami pagal 

bandomąjį projektą „Sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimas visoje Europoje“. 

 

2. Tinkamumo kriterijai 

Kad projektai būtų tinkami finansuoti, juos turi pateikti pareiškėjai, kurie atitinka toliau 

nurodytus kriterijus, t. y.: 

– yra viešoji arba juridinio asmens statusą turinti privati organizacija, kuri veikia sporto srityje ir 

užsiima sporto veiklos organizavimu. Fiziniai asmenys pagal šį kvietimą negali teikti paraiškų 

dėl dotacijos; 

– turi registruotą juridinio asmens buveinę vienoje iš 28 ES valstybių narių.  

Paraiškas gali teikti tik juridiniai asmenys, įsisteigę vienoje iš šių šalių: 

- ES valstybėje narėje.  

3. Reikalavimus atitinkanti veikla 

Reikalavimus atitinkanti veikla turi būti vykdoma taikant patvirtintą lyčių lygybės užtikrinimo 

metodologiją; bet kurioje siūlomoje veikloje turi būti proporcingai atstovaujama vyrams ir 

moterims. Toliau pateikiamas neišsamus pagrindinių veiklos, atitinkančios šio kvietimo teikti 

paraiškas reikalavimus, rūšių sąrašas: 

• sporto veikla, kuria siekiama skatinti pabėgėlių dalyvavimą, organizuojama laikantis 

proporcingo vyrų ir moterų atstovavimo principo ir įtraukiant vietos bendruomenę;  

• su pabėgėlių dalyvavimu susijusios veiklos ir gerosios patirties rengimas, nustatymas, 

skatinimas ir dalijimasis jomis, skatinant sporto veiklą, kuria aiškiai siekiama integruoti 

pabėgėlius į priimančiąsias bendruomenes;  

• informuotumo didinimo veikla, susijusi su praktine ir patvirtinta sporto nauda 

integruojant pabėgėlius į bendruomenes, vykdoma tinkamai laikantis lyčių lygybės principo; 

• švietimo ir mokymo modulių ir priemonių rengimas, plėtojimas ir įgyvendinimas;  
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• sklaidos veiksmai sporto srityje; 

• sporto srities projektų tinklų kūrimas.  

 

Ši veikla turi būti vykdoma ES valstybėje narėje.  

Įgyvendinimo laikotarpis 

– veikla negali būti pradedama anksčiau nei 2018 01 01; 

– veikla turi būti baigta ne vėliau kaip 2018 12 31. 

Paraiškos įgyvendinti projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis, nei numatyta šiame 

kvietime teikti paraiškas, nebus priimtos. 

 

4. Sutarties sudarymo kriterijai 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos / projektai vertinamos (-i) remiantis šiais kriterijais:  

1. Projekto aktualumas (1 kriterijus) (daugiausia 40 taškų): 

- vertinama tai, kokiu mastu pasiūlymu prisidedama prie tikslo remti pabėgėlių integraciją į 

ES priimančiąsias bendruomenes per sportą; 

- vertinama tai: 

 kokiu mastu pasiūlymas pagrįstas aktualiu ir konkrečiu pabėgėlių ir vietos 

bendruomenės poreikių nustatymu; 

 ar pasiūlymo tikslai aiškiai apibrėžti, realūs ir jais siekiama spręsti pabėgėliams ir 

vietos bendruomenei aktualius klausimus. 

2. Kokybė (2 kriterijus) (daugiausia 40 taškų): 

- bendro projekto ir siūlomos veiklos vykdymo ir metodologijos, taikytinos siekiant 

nurodytų tikslų, kokybė: 

 išlaidų veiksmingumas (projekto išlaidų veiksmingumo laipsnis ir tai, ar 

kiekvienai veiklos rūšiai skiriami tinkami ištekliai); 

 siūlomų veiksmų tvarumas (tai, kokiu mastu veiksmai bus toliau vykdomi 

užbaigus projektą); 

 biudžeto pasiūlymas (projekto tikslų, metodologijos, veiklos ir siūlomo biudžeto 

suderinamumas); 
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 siūlomos metodologijos kokybė ir tinkamumas. 

3. Projekto valdymas (3 kriterijus) (daugiausia 20 taškų):  

- pareiškėjo įrodomas gebėjimas organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti įvairius siūlomos 

veiklos aspektus; 

- projekto įgyvendinimo grupę sudaro asmenys, turintys tinkamos įvairios patirties ir 

ekspertinių žinių, kurios leidžia sėkmingai pasiekti numatytus projekto rezultatus; 

- siūlomos grupės (įskaitant asmenis, kurie turi įrodomos sporto veiklos organizavimo ir 

vykdymo patirties) sudėtis bei tinkamumas ir grupės nariams paskirtos užduotys. 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šimto taškų skalę, atsižvelgiant į 

pirmiau nurodytus koeficientus. 

Pirmajam ir antrajam kriterijams bus taikoma minimali 65 proc. taškų ribinė vertė. 

Be to, visiems sutarties sudarymo kriterijams bendrai taikoma minimali 70 taškų ribinė vertė. 

Paraiškos, įvertintos mažiau taškų, bus atmestos. 

 

5. Skiriamas biudžetas 

Visam projektų bendrojo finansavimo biudžetui numatoma skirti 1 000 000 EUR. 

Didžiausia dotacija – 60 000 EUR. 

Komisija planuoja skirti finansavimą maždaug 20 projektų. 

Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas. 

 

6. Paraiškų pateikimo terminas 

Paraiškos dėl dotacijų turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų, naudojant specialiai šiuo 

tikslu parengtą paraiškos formą, kurią galim rasti adresu 

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

Tinkamai užpildyta forma turi būti siunčiama paštu (data nustatoma pagal pašto antspaudą) arba 

per pasiuntinių tarnybą (iki 18-8-2017 d. 16.00 val. (Briuselio laiku)).  

7. Papildoma informacija 

Jei kiltų klausimų, rašykite elektroniniu paštu  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

