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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS: EAC/S16/2017 

Sports kā bēgļu integrācijas un sociālās iekļaušanas līdzeklis 

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai īstenotu 2017. gada darba programmu 

saskaņā ar Komisijas 3847 Lēmumu C(2017) 9-6-2017. gada darba programmas pieņemšanu 

izmēģinājuma projektu īstenošanai. 

Sporta kā sociālās iekļaušanas līdzekļa potenciāls jau ir labi dokumentēts
1
. Tādējādi daudzās ES 

dalībvalstīs arvien biežāk tiek izmantotas iespējas, ko sniedz sporta projekti, lai atbalstītu bēgļu 

sociālo integrāciju uzņēmējās kopienās. 

Sports ir viens no instrumentiem, ko varētu izmantot sekmīgai bēgļu integrācijai, tādēļ īpaši 

vietējiem sporta projektiem var būt arvien lielāka nozīme centienos veicināt bēgļu integrāciju 

jaunajās kopienās.   

Visā Eiropas Savienībā dalībvalstu līmenī vai Eiropas Savienības programmās ir sāktas dažādas 

ierosmes un jau tiek īstenoti inovatīvi projekti. 

Tomēr, ņemot vērā, ka pieaug to bēgļu skaits, kuri vēlas apmesties Eiropas Savienībā, ir skaidrs, 

ka vēl vairāk nepieciešamas veiksmīgas integrācijas un sociālās iekļaušanas iniciatīvas. Šis 

izmēģinājuma projekts ir ieguldījums šajos centienos un labākā bēgļu integrācijā ar sporta 

starpniecību. 

1. Mērķi 

Turpinot 2016. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par bēgļiem paredzēto HEPA politikas 

pasākumu un darbību popularizēšanu, pašreizējā projekta mērķis ir atbalstīt vietējus sporta 

projektus, kuru uzmanības centrā ir bēgļu integrācija. Tiks atlasīti aptuveni 20 projekti. Šajos 

projektos būtu jāiesaista vietējās sporta organizācijas un jāņem vērā dzimumu līdztiesība, sporta 

pasākumos jo īpaši iesaistot sievietes bēgles. 

Šā projekta būtisks aspekts būs vietējo sporta klubu iesaistīšana bēgļu integrācijā, izmantojot 

vietējo pieredzi, kas pastāv ES dalībvalstīs.  

Papildus konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir integrēt bēgļus ar sporta starpniecību, 

paredzamie rezultāti ir šādi:  

 veicināt bēgļu un uzņēmēju kopienu tiešu iesaistīšanos projektā;  

 izstrādāt projektu, kuru var izplatīt, un šajā ziņā veicināt Eiropas mēroga pieeju, kas 

palielinātu Eiropas uzņēmēju kopienu spējas veiksmīgi iesaistīt un integrēt bēgļus ar 

sporta starpniecību. 

                                                            
1 Skatīt, piemēram, pētījumu “Labas prakses piemēru apzināšana saistībā ar migrantu sociālo integrāciju ar sportu”, 
kas pieejams: http://bookshop.europa.eu/lv/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-
through-sport-pbNC0416616. 

http://bookshop.europa.eu/lv/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
http://bookshop.europa.eu/lv/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616
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Šīs darbības galvenais mērķis ir apzināt un atbalstīt labas prakses piemērus Eiropas Savienībā; 

tās mērķis ir arī veicināt tādu metožu izstrādi, ar ko sistemātiski un atkārtoti izvērtēt ietekmi. 

Informācijai par centieniem, kas saistīti ar bēgļu integrāciju ar sporta palīdzību, vajadzētu būt 

pieejamai sadarbības platformā. 

“Bēglis” ir persona, kurai ir oficiāls bēgļa statuss ES dalībvalstī, kā arī persona, kura ir oficiāli 

iesniegusi pieteikumu par bēgļa statusa piešķiršanu ES un kuras pieteikums vēl nav izskatīts.  

Migrantu izcelsmes personas, kuras nav “bēgļi”, nav iekļautas šā uzaicinājuma iesniegt 

priekšlikumus jomā.  

Izmēģinājuma projekta īstenošanā pienācīgi tiks ņemta vērā papildināmība ar ES Erasmus+ 

sporta programmu un pasākumiem, kuri arī ir atbilstīgi saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fondu (AMIF), kā arī ar tiem pasākumiem, kurus patlaban finansē saskaņā ar 

izmēģinājuma projektu par veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanu visā Eiropā. 

 

2. Atbilstības kritēriji 

Projekti ir atbilstīgi, ja tos iesniedz pieteikuma iesniedzēji, kuri atbilst šādiem kritērijiem: 

- tā ir publiska vai privāta organizācija ar juridiskās personas statusu, kas aktīvi darbojas sporta 

jomā un organizē sporta pasākumus. Fiziskas personas nav tiesīgas iesniegt priekšlikumus, lai 

saņemtu dotāciju saistībā ar šo uzaicinājumu; 

- galvenais birojs ir reģistrēts vienā no 28 ES dalībvalstīm.  

Pieteikumus ir tiesīgas iesniegt tikai juridiskas personas, kas reģistrētas šajās valstīs: 

- ES dalībvalstis.  

3. Atbilstīgās darbības 

Atbilstīgajām darbībām jāietver pārbaudīta dzimumu līdzsvara metode un jāpanāk vīriešu un 

sieviešu līdzsvarota piedalīšanās jebkurā ierosinātajā darbībā. Neizsmeļošs saraksts, kurā 

uzskaitītas galvenās atbilstīgās darbības saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus: 

• sporta pasākumi, kuri tiek organizēti, izmantojot dzimumu līdzsvara pieeju, un kuru 

mērķis ir veicināt bēgļu līdzdalību un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos;  

• darbību un labas prakses izstrādāšana, noteikšana, veicināšana un apmaiņa saistībā ar 

bēgļu līdzdalību sporta pasākumos ar skaidru mērķi viņus integrēt uzņemošās valsts sabiedrībā;  

• izpratnes veicināšanas pasākumi par sporta praktisko un apliecināto pievienoto vērtību 

saistībā ar bēgļu integrāciju sabiedrībā, pienācīgi ņemot vērā dzimumu līdztiesību; 

• izglītības un mācību moduļu un rīku sagatavošana, izstrādāšana un ieviešana;  

• informācijas izplatīšanas pasākumi sporta jomā; 

• projektu tīklošana sporta jomā;  
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Šīm darbībām jānotiek ES dalībvalstīs.  

Īstenošanas periods: 

- darbības nedrīkst sākties pirms 2018. gada 1. janvāra; 

- darbības jāpabeidz līdz 2018. gada 31. decembrim. 

Pieteikumi attiecībā uz projektiem, kurus paredzēts veikt ilgākā laikposmā, nekā norādīts šajā 

uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus, netiks nepieņemti. 

 

4. Piešķiršanas kritēriji 

Atbilstīgus pieteikumus/projektus novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus.  

1. Projekta atbilstība (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) 

- Cik lielā mērā priekšlikums palīdz sasniegt mērķi — atbalstīt bēgļu integrāciju ES 

uzņēmējas valsts sabiedrībā ar sporta palīdzību. 

- Cik lielā mērā: 

 priekšlikums balstās uz bēgļu un vietējās sabiedrības vajadzību atbilstošu un 

konkrētu noteikšanu; 

 priekšlikuma mērķi ir skaidri definēti, ir reālistiski un pievēršas bēgļiem un 

vietējai sabiedrībai svarīgiem jautājumiem. 

2. Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) 

- Ierosināto darbību vispārējās struktūras un īstenošanas kvalitāte, kā arī mērķu 

sasniegšanas metodikas kvalitāte: 

 izmaksu lietderība (cik lielā mērā projekts ir rentabls un vai tas atvēl atbilstošus 

līdzekļus katrai darbībai); 

 ierosināto pasākumu ilgtspēja (cik lielā mērā pasākumi tiks īstenoti arī pēc 

projekta beigām); 

 budžeta priekšlikums (projekta mērķu, metodikas, darbību un ierosinātā budžeta 

saskaņotība); 

 ierosinātās metodikas kvalitāte un izpildāmība. 
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3. Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti)  

- Cik lielā mērā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un īstenot 

dažādos ierosināto darbību aspektus. 

- Projekta grupa ietver piemērotu pieredzes un zināšanu kopumu, kas palīdz sekmīgi 

panākt gaidāmos projekta rezultātus. 

- Ierosinātās grupas sastāvs un piemērotība (iekļaujot personas, kam ir apliecināta pieredze 

veiksmīgu sporta pasākumu organizēšanā un īstenošanā) un grupas dalībniekiem 

piešķirtās funkcijas. 

Atbilstīgajiem pieteikumiem piešķirs punktus no kopumā 100 punktiem, pamatojoties uz iepriekš 

minēto izvērtējumu. 

Attiecībā uz pirmo un otro kritēriju tiks piemērots minimālais 65 % punktu slieksnis. 

Turklāt minimālais 70 punktu slieksnis tiks piemērots attiecībā uz visiem piešķiršanas kritērijiem 

kopā. Pieteikumi, kas nesasniedz šo slieksni, tiks noraidīti. 

 

5. Pieejamais budžets 

Kopējais budžets, kas piešķirts projektu līdzfinansēšanai, ir EUR 1 000 000. 

Maksimālais dotācijas apjoms būs EUR 60 000. 

Komisija paredz finansēt apmēram 20 priekšlikumus. 

Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 

 

6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Dotāciju pieteikumi jāsagatavo vienā no ES oficiālajām valodām, izmantojot īpaši šim nolūkam 

paredzētu veidlapu, kas pieejama šādā tīmekļa vietnē: 

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

Pienācīgi aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta pa pastu (pasta zīmogs), pa pastu vai ar 

kurjerpastu līdz 2017. gada 14. jūlija plkst. 16.00 (pēc Briseles laika).  

7. Papildu informācija 

Ja rodas jautājumi, sazinieties ar: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

