OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN — EAC/S16/2017
Sport als instrument voor integratie en sociale inclusie van vluchtelingen
Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van het jaarlijkse
werkprogramma voor 2017 in overeenstemming met Besluit C(2017) 3847 van de Commissie
van 9-6-2017 betreffende de goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma voor 2017 voor de
uitvoering van de proefprojecten.
Het potentieel van sport als instrument voor sociale inclusie is nu goed gedocumenteerd1. De
mogelijkheden die sportprojecten bieden ter ondersteuning van de sociale inclusie van
vluchtelingen in gastgemeenschappen, worden daarom steeds vaker in vele EU-lidstaten benut.
Aangezien sport een van de mogelijke instrumenten is om vluchtelingen met succes te
integreren, kunnen met name lokale sportprojecten een grotere rol spelen om vluchtelingen beter
in nieuwe gemeenschappen te integreren.
In de hele Europese Unie op het niveau van de lidstaten of in het kader van programma's van de
Europese Unie zijn reeds tal van initiatieven genomen en worden innovatieve projecten
uitgevoerd.
Nu een groeiend aantal vluchtelingen zich in de Europese Unie wil vestigen, is er echter
duidelijk meer behoefte aan initiatieven om een doeltreffende integratie en sociale inclusie te
bevorderen. Dit pilootproject is een bijdrage aan deze inspanningen en aan een betere integratie
van vluchtelingen via sport.
1. Doelstellingen
In het verlengde van de oproep uit 2016 tot het indienen van voorstellen over "het stimuleren van
gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging en acties voor vluchtelingen" beoogt het huidige
project lokale sportprojecten te steunen die gericht zijn op de integratie van vluchtelingen.
Ongeveer 20 projecten zullen worden geselecteerd. Bij die projecten moeten lokale
sportorganisaties worden betrokken. Bovendien moet rekening worden gehouden met
gendergelijkheid, met name door vrouwelijke vluchtelingen bij sportactiviteiten te betrekken.
Belangrijk is lokale sportclubs bij de integratie van de vluchtelingen te betrekken. Zo kan van de
bestaande lokale expertise in de EU-lidstaten worden gebruikgemaakt.
Naast concrete acties gericht op de integratie van vluchtelingen via sport worden de volgende
resultaten verwacht:


1

de bevordering van de rechtstreekse betrokkenheid van vluchtelingen en hun
gastgemeenschappen bij het project;

Zie bijvoorbeeld de studie "Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport" op:
http://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sportpbNC0416616
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het opzetten van een project dat ook elders kan worden uitgevoerd, waardoor Europese
gastgemeenschappen in heel Europa vluchtelingen beter via sport kunnen integreren.

Een belangrijke doelstelling van deze actie is het in kaart brengen en ondersteunen van goede
praktijken in de EU, net als het ontwikkelen van methodes om het effect op een systematische en
kopieerbare manier te beoordelen. De inspanningen op het gebied van de integratie van
vluchtelingen via sport moeten beschikbaar zijn in een netwerkplatform.
Onder de term "vluchteling" wordt verstaan: personen die officieel de status van vluchteling in
een EU-lidstaat hebben alsook personen die officieel de status van vluchteling hebben
aangevraagd in de EU en van wie de aanvragen nog niet verwerkt zijn. Personen met een
migrantenachtergrond die geen "vluchtelingen" zijn, vallen niet onder deze oproep tot het
indienen van voorstellen.
Bij de uitvoering van het proefproject zal terdege rekening worden gehouden met de
complementariteit met het Erasmus+-sportprogramma en acties in het kader van het Fonds voor
asiel, migratie en integratie (AMIF) alsook met de acties die momenteel worden gefinancierd in
het kader van het proefproject "Gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging in heel Europa
stimuleren".

2. Subsidiabiliteitscriteria
De indieners van projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:
- een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die actief is op het
gebied van sport en sportactiviteiten organiseert. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking
voor een subsidie in het kader van deze oproep;
- officieel zijn gevestigd in een van de 28 lidstaten van de EU.
Alleen juridische entiteiten die in de volgende landen gevestigd zijn, kunnen een aanvraag
indienen:
-

EU-lidstaten.

3.

Subsidiabele activiteiten

Subsidiabele activiteiten moeten een betrouwbare methode inzake genderevenwicht toepassen en
een evenwichtige deelname van vrouwen en mannen aan alle voorgestelde activiteiten
waarborgen. Onderstaand vindt u een niet-uitputtende lijst van de belangrijkste subsidiabele
activiteiten in het kader van deze oproep tot voorstellen:
•
sportactiviteiten om de participatie van vluchtelingen te bevorderen met aandacht voor
het genderevenwicht en met betrokkenheid van de lokale bevolking;

2

•
ontwikkelen, in kaart brengen, bevorderen en delen van activiteiten en goede praktijken
inzake de deelname van vluchtelingen aan sportactiviteiten met als duidelijk doel hun integratie
in de gastsamenleving;
•
bewustmakingsactiviteiten over de praktische en bewezen toegevoegde waarde van sport
voor de integratie van vluchtelingen in de samenleving, waarbij terdege rekening wordt
gehouden met gendergelijkheid;
•
voorbereiding, ontwikkeling en toepassing van modules en instrumenten op het gebied
van onderwijs en opleiding;
•
verspreidingsactiviteiten op het gebied van sport;
•
netwerken tussen projecten op het gebied van sport.

Deze activiteiten moeten plaatsvinden in de lidstaten van de EU.
Uitvoeringsperiode
- de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1.1.2018 van start gaan;
- de activiteiten moeten uiterlijk op 31.12.2018 worden afgesloten.
Aanvragen voor projecten die langer lopen dan de in deze oproep vermelde periode worden niet
aanvaard.

4. Toekenningscriteria
Subsidiabele aanvragen/projecten worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:
1. Relevantie van het project (criterium 1) (maximum 40 punten):
-

De mate waarin het voorstel de integratie van vluchtelingen in de Europese
gastsamenlevingen via sport bevordert.

-

De mate waarin:
 het voorstel gebaseerd is op de concrete identificatie van de behoeften van de
vluchtelingen en de lokale gemeenschap;
 de doelstellingen van het voorstel duidelijk zijn gedefinieerd, realistisch zijn en
relevant zijn voor de vluchtelingen en de lokale gemeenschap.

2. Kwaliteit (criterium 2) (maximum 40 punten):
-
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De kwaliteit van het algemene ontwerp en de algemene uitvoering van de
voorgestelde activiteiten en van de methode om de doelstellingen te bereiken:



kostenefficiëntie (de mate waarin het project kosteneffectief is en geschikte
middelen toewijst aan elke activiteit);



duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties ook na het
einde van het project zullen worden uitgevoerd);



begrotingsvoorstel (de consistentie tussen de projectdoelstellingen, de methode,
de activiteiten en het voorgestelde budget);



de kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde methode.

3. Beheer van het project (criterium 3) (maximum 20 punten):
-

de mate waarin de aanvrager aantoont de verschillende aspecten van de voorgestelde
activiteiten te kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren;

-

het project wordt uitgevoerd door een team dat beschikt over een passende mix van
ervaring en deskundigheid om het project met succes te voltooien en de gewenste
resultaten te bereiken;

-

de samenstelling en de geschiktheid van het voorgestelde team (waaronder mensen met
aantoonbare ervaring bij het organiseren en succesvol uitvoeren van sportactiviteiten) en
de taken die worden toegewezen aan de leden van het team.

Op grond van de bovengenoemde weging zullen punten worden toegekend aan de subsidiabele
voorstellen (maximumaantal punten: 100).
Het voorstel moet voor het eerste en tweede criterium minimaal 65 % van de punten behalen.
Bovendien moet het voorstel in totaal minimaal 70 punten behalen voor alle toekenningscriteria
samen. Voorstellen met minder punten worden uitgesloten.

5. Beschikbare begrotingsmiddelen
De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op
1 000 000 EUR.
De maximale subsidie bedraagt 60 000 EUR.
De Commissie zal naar verwachting ongeveer 20 voorstellen financieren.
De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen.
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6. Termijn voor indiening van aanvragen
Subsidieaanvragen moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen en met
gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, beschikbaar op:
http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet per post (het poststempel op de envelop geldt als
bewijs) of per koeriersdienst worden toegezonden voor 16:00 (Brusselse tijd) op 18-8-2017.
7. Aanvullende informatie
Bij vragen kunt u contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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