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SEJĦA GĦALL-PROPOSTI – EAC/S16/2017 

L-isport bħala għodda għall-integrazzjoni u l-inklużjoni soċjali tar-refuġjati 

Din is-sejħa għall-proposti sservi biex timplimenta l-Programm ta’ Ħidma Annwali għall-2017 

skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2017) 3847 ta’ 9-6-2017dwar l-adozzjoni tal-programm 

ta’ ħidma annwali tal-2017 għall-implementazzjoni tal-proġetti pilota. 

Il-potenzjal tal-isport bħala strument għall-inklużjoni soċjali issa ġie ddokumentat b’mod tajjeb
1
. 

Konsegwentement l-opportunitajiet li l-proġetti sportivi jipprovdu biex jappoġġaw l-inklużjoni 

soċjali tar-refuġjati fil-komunitajiet ospitanti huma dejjem aktar sfruttati f’ħafna Stati Membri 

tal-UE. 

Billi l-isport huwa wieħed mill-għodda li jistgħu jintużaw sabiex tirnexxi l-integrazzjoni tar-

refuġjati, il-proġetti sportivi lokali, b’mod partikolari, jista’ jkollhom rwol dejjem jiżdied fl-

isforz sabiex tiġi ffaċilitata l-integrazzjoni tar-refuġjati fil-komunitajiet il-ġodda.   

Fl-Unjoni Ewropea, fil-livell tal-Istati Membri jew fil-programmi tal-Unjoni Ewropea, ittieħdu 

firxa wiesgħa ta’ inizjattivi u diġà qed jiġu implimentati proġetti innovattivi. 

Madankollu, meta wieħed iqis l-għadd dejjem jikber ta’ refuġjati li għandhom l-għan li 

jissettiljaw fl-Unjoni Ewropea, jidher b’mod ċar li hemm bżonn ta’ inizjattivi effikaċi ta’ 

integrazzjoni u ta’ inklużjoni soċjali. Dan il-proġett pilota jikkontribwixxi għal dan l-isforz u 

biex ikun hemm integrazzjoni aħjar tar-refuġjati permezz tal-isport. 

1. L-objettivi 

Fil-kontinwazzjoni tas-sejħa għall-proposti tal-2016 dwar “il-promozzjoni ta’ miżuri u 

azzjonijiet ta’ politika tal-HEPA għar-refuġjati”, il-proġett attwali għandu l-għan li jappoġġa 

proġetti sportivi lokali ffukati fuq l-integrazzjoni tar-refuġjati. Se jintagħżlu madwar 20 proġett. 

Jeħtieġ li dawn il-proġetti jinvolvu organizzazzjonijiet sportivi lokali u li jqisu l-ugwaljanza bejn 

is-sessi, b’mod partikolari permezz tal-involviment tan-nisa refuġjati f’attivitajiet sportivi. 

Dimensjoni importanti ta’ dan il-proġett se tkun l-involviment tal-klabbs tal-isport lokali fl-

integrazzjoni tar-refuġjati, bl-ingranaġġ tal-għarfien espert lokali eżistenti fl-Istati Membri tal-

UE.  

Minbarra azzjonijiet konkreti mmirati lejn l-integrazzjoni tar-refuġjati permezz tal-isport, ir-

riżultati mistennija jinkludu:  

 Il-promozzjoni tal-involviment dirett tar-refuġjati u tal-komunitajiet ospitanti fil-proġett.  

                                                            
1 Ara pereżempju l-istudju “L-immappjar ta’ prattiki tajbin rigward l-inklużjoni soċjali tal-migranti permezz tal-
isport”, disponibbli fuq: 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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 It-tfassil ta’ proġett li jkun jista’ jiġi mifrux, u f’dan is-sens, il-promozzjoni ta’ approċċ 

fl-Ewropa kollha, li jżid il-potenzjal għall-komunitajiet ospitanti Ewropej biex jagħmlu 

lir-refuġjati attivi u jintegrawhom b’suċċess permezz tal-isport. 

Għan ewlieni ta’ din l-azzjoni huwa li jiġu identifikati u appoġġati l-prattiki tajba fl-UE; huwa 

wkoll li tippromovu l-iżvilupp ta’ metodi biex l-impatt jiġi vvalutat b’mod sistematiku u 

replikabbli. L-isforzi relatati mal-integrazzjoni tar-riefuġjati permezz tal-isport għandhom ikunu 

disponibbli f’pjattaforma ta’ netwerking. 

It-terminu “refuġjat” jindika persuni bi status formali ta’ refuġjat fi Stat Membru tal-UE kif ukoll 

persuni li jkunu applikaw uffiċjalment għal status ta’ refuġjat fl-UE u li l-applikazzjonijiet 

tagħhom ikunu għadhom ma ġewx ipproċessati.  Persuni ġejjin minn kuntest ta’ migrazzjoni li 

mhumiex “refuġjati” huma esklużi mill-ambitu ta’ din is-sejħa għall-proposti.  

L-implimentazzjoni ta’ dan il-proġett pilota se tieħu kont kif dovut tal-kumplimentarjetà tal-

programm Erasmus+ Sport tal-UE u l-azzjonijiet eliġibbli wkoll bil-Fond għall-Asil, il-

Migrazzjoni u l-Integrazzjoni (AMIF) kif ukoll dawk li bħalissa huma ffinanzjati bil-proġett 

pilota “il-promozzjoni ta’ attività fiżika favur is-saħħa madwar l-Ewropa”. 

 

2. Il-kriterji ta’ eliġibbiltà 

Biex ikunu eliġibbli, il-proġetti jridu jiġu ppreżentati mill-applikanti filwaqt li jiġu ssodisfati l-

kriterji li ġejjin: 

- ikunu organizzazzjoni pubblika jew privata b’personalità ġuridika, li huma attivi fil-qasam tal-

isport u jorganizzaw attivitajiet sportivi. Il-persuni naturali mhumiex eliġibbli biex japplikaw 

għal għotjiet fl-ambitu ta’ din is-sejħa; 

- l-uffiċċju legali tagħhom huwa rreġistrat f’wieħed mill-Istati Membri tal-UE.  

Huma eliġibbli biss applikazzjonijiet minn entitajiet legali li huma stabbiliti f’wieħed mill-pajjiżi 

li ġejjin: 

- L-Istati Membri tal-UE  

3 L-attivitajiet eliġibbli 

L-attivitajiet eliġibbli jrid ikunu taw prova wkoll ta’ metodoloġija ta’ bilanċ bejn is-sessi u 

jinkludu parteċipazzjoni bilanċjata bejn l-irġiel u n-nisa fi kwalunkwe attività proposta. Lista 

mhux eżawrjenti tal-attivitajiet ewlenin li huma eliġibbli skont din is-sejħa għall-proposti hija 

elenkata hawn taħt: 

• attivitajiet sportivi mmirati lejn il-promozzjoni tal-parteċipazzjoni ta’ refuġjati, 

organizzati b’approċċ ta’ bilanċ bejn is-sessi, u li jinvolvu popolazzjonijiet lokali;  
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• l-iżvilupp, l-identifikazzjoni, il-promozzjoni u l-iskambju ta’ attivitajiet u prattiki tajbin 

dwar il-parteċipazzjoni tar-refuġjati f’attivitajiet sportivi bl-għan ċar fuq l-integrazzjoni tagħhom 

fis-soċjetajiet ospitanti;  

• attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni dwar il-valur miżjud prattiku u ppruvat tal-isport fir-

rigward tal-integrazzjoni tar-refuġjati fis-soċjetajiet, b’kont meħud kif dovut tal-ugwaljanza bejn 

is-sessi; 

• il-preparazzjoni, l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ moduli u għodod edukattivi u ta’ 

taħriġ;  

• azzjonijiet preparatorji fil-qasam tal-isport; 

• netwerking ta’ proġetti fil-qasam tal-isport;  

 

Dawn l-attivitajiet għandhom jiġu organizzati fl-Istati Membri tal-UE.  

Il-perjodu tal-implimentazzjoni 

- l-attivitajiet ma jistgħux jibdew qabel 01-01-2018 

- l-attivitajiet għandhom jitlestew sal-2018-31-12 

Applikazzjonijiet għal proġetti skedati għal perjodu ta’ żmien itwal minn dak speċifikat f’din is-

sejħa għall-proposti ma jiġux aċċettati. 

 

4. Il-kriterji tal-għoti 

L-applikazzjonijiet/il-proġetti eliġibbli se jiġu vvalutati fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin:  

1. Ir-relevanza tal-proġett (il-kriterju 1) (massimu ta’ 40 punt): 

- Il-punt safejn il-proposta tikkontribwixxi għall-għan tal-UE fl-appoġġ għall-integrazzjoni 

tar-refuġjati fis-soċjetajiet ospitanti permezz tal-isport. 

- il-punt safejn: 

 il-proposta hija bbażata fuq l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet konkreti tar-refuġjati u 

tas-soċjetà lokali; 

 l-għanijiet tal-proposta huma ddefiniti b’mod ċar, huma realistiċi u jindirizzaw 

kwistjonijiet rilevanti tar-refuġjati u tas-soċjetà lokali; 

2. Il-kwalità (il-kriterju 2) (massimu ta’ 40 punt): 

- Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni ġenerali tal-attivitajiet proposti u l-

metodoloġija biex jintlaħqu l-objettivi: 
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 il-kosteffiċjenza (il-punt safejn il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa 

għal kull attività); 

 is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet proposti (il-punt safejn l-azzjonijiet se jitwettqu 

wkoll wara li jintemm il-proġett); 

 il-proposta tal-baġit (il-konsistenza bejn l-objettivi tal-proġett, il-metodoloġija, l-

attivitajiet u l-baġit propost); 

 il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta. 

3. Il-ġestjoni tal-proġett (il-kriterju 3) (massimu ta’ 20 punt):  

- Il-punt safejn l-applikant juri l-abbiltà tiegħu li jorganizza, jikkoordina u jimplimenta l-

aspetti differenti tal-attivitajiet proposti. 

- It-tim tal-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ esperjenzi u ta’ għarfienj espert li tappoġġa t-

twassil b’suċċess tar-riżultati mistennija al-proġett; 

- il-kompożizzjoni u kemm huwa adatt it-tim propost (b’mod partikolari dawk li jkollhom 

esperjenza ppruvata fl-organizzazzjoni u fit-twassil b’suċċess ta’ attivitajiet sportivi) u r-

rwoli allokati lill-membri tat-tim; 

Se jingħataw punti lill-applikazzjonijiet eliġibbli minn total ta’ 100 fuq il-bażi tal-kriterji 

speċifikati hawn fuq. 

Limitu minimu ta’ 65 % tal-punti jiġi applikat għall-ewwel u t-tieni kriterju. 

Barra minn hekk, limitu minimu ta’ 70 punt se jiġi applikat għall-kriterji ta’ aġġudikazzjoni 

kollha meħuda flimkien. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dawn il-limiti minimi jiġu rrifjutati. 

 

5. Il-baġit disponibbli 

Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament ta’ proġetti huwa stmat li jlaħħaq il-1.000.000 ewro. 

L-għotja massima se tkun ta’ EUR 60 000. 

Il-Kummissjoni mistennija li tiffinanzja madwar 20 proposta. 

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tqassamx il-fondi disponibbli kollha. 

 

6. L-iskadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet 

Applikazzjonijiet għall-għotja għandhom isiru b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE, bl-użu tal-

formola tal-applikazzjoni mfassla speċifikament għal dan l-għan, disponibbli fuq: 

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

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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Il-formola tal-applikazzjoni mimlija kif xieraq jridu jintbagħtu bil-posta (data tal-marka tal-

posta), jew bil-posta jew b’servizz tal-kurjer (sa mhux aktar tard mill-16:00 (ħin ta’ Brussell) tal-

18-8-2017.  

7.Informazzjoni addizzjonali 

Jekk ikollok xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


