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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EAC/S16/2017 

Sport jako narzędzie integracji i włączenia społecznego uchodźców 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków służy wykonaniu rocznego programu prac 

na 2017 r. zgodnie z decyzją Komisji C(2017) 3847 z dnia 9-6-2017 w sprawie przyjęcia 

rocznego programu prac na 2017 r. dotyczącego realizacji projektów pilotażowych. 

Potencjał sportu jako narzędzia włączenia społecznego został już dobrze udokumentowany
1
. 

W efekcie w wielu państwach członkowskich UE w coraz większym stopniu wykorzystuje się 

możliwości, jakie oferują projekty sportowe, celem wsparcia włączenia społecznego uchodźców 

w społecznościach przyjmujących. 

Jako że sport jest jednym z narzędzi, które można wykorzystać w celu udanej integracji 

uchodźców, lokalne projekty sportowe w szczególności mogą odgrywać coraz większą rolę 

w staraniach o integrację uchodźców z nowymi społecznościami.  

W całej Unii Europejskiej, na poziomie państw członkowskich lub w ramach unijnych 

programów podejmuje się wiele różnych inicjatyw i już realizuje innowacyjne projekty. 

Uwzględniając jednak rosnącą liczbę uchodźców, którzy chcą się osiedlić w Unii Europejskiej, 

najwyraźniej istnieje duże zapotrzebowanie na skuteczne inicjatywy w zakresie integracji 

i włączenia społecznego. Niniejszy projekt pilotażowy stanowi wkład w te działania i w lepszą 

integrację uchodźców za pomocą sportu. 

1. Cele 

Kontynuując zaproszenie do składania wniosków z 2016 r. dotyczące propagowania środków 

z zakresu polityki w dziedzinie prozdrowotnej aktywności fizycznej oraz działań na rzecz 

uchodźców, obecny projekt ma na celu wspieranie lokalnych projektów sportowych skupionych 

na integracji uchodźców. Wybranych zostanie około 20 projektów. W projektach tych powinny 

uczestniczyć lokalne organizacje sportowe i należy w nich uwzględniać równouprawnienie płci, 

w szczególności przez angażowanie kobiet uchodźców w zajęcia sportowe. 

Ważnym aspektem projektu będzie zaangażowanie lokalnych klubów sportowych w integrację 

uchodźców, wykorzystujące lokalną wiedzę ekspercką istniejącą w państwach członkowskich 

UE. 

Oprócz konkretnych działań mających na celu integrację uchodźców przez sport oczekiwane są 

następujące rezultaty:  

 Wspieranie bezpośredniego zaangażowania uchodźców i społeczności przyjmujących 

w realizację projektu. 

                                                            
1 Zob. na przykład studium „Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport” 
dostępne na stronie: https://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-
migrants-through-sport-pbNC0416616/  

https://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
https://bookshop.europa.eu/en/mapping-of-good-practices-relating-to-social-inclusion-of-migrants-through-sport-pbNC0416616/
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 Opracowanie projektu, który może być upowszechniany, i w tym sensie promowanie 

ogólnoeuropejskiego podejścia, zwiększanie możliwości europejskich społeczności 

przyjmujących w zakresie udanego zaangażowania i integracji uchodźców przez sport. 

Głównym celem tego działania jest identyfikacja i wspieranie dobrych praktyk w UE; ma ono też 

promować opracowanie metod pozwalających na przeprowadzenie oceny skutków w sposób 

systematyczny i możliwy do odtworzenia. Działania związane z integracją uchodźców przez 

sport powinny być dostępne na platformie tworzenia sieci kontaktów. 

Pojęcie „uchodźca” oznacza osoby mające oficjalny status uchodźcy w państwie członkowskim 

UE, a także osoby, które oficjalnie wystąpiły o nadanie statusu uchodźcy w UE i których 

wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone. Osoby ze środowisk migracyjnych, które nie są 

„uchodźcami”, nie są objęte zakresem niniejszego zaproszenia do składania wniosków. 

Realizacja projektu pilotażowego będzie przebiegać z należytym uwzględnieniem 

komplementarności z unijnym programem Erasmus+ Sport i działaniami kwalifikowalnymi 

również w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, a także działaniami obecnie 

finansowanymi w ramach projektu pilotażowego „Propagowanie prozdrowotnej aktywności 

fizycznej w całej Europie”. 

 

2. Kryteria kwalifikowalności 

Aby projekty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą zostać zgłoszone przez 

wnioskodawców spełniających następujące kryteria: 

– być organizacją publiczną lub prywatną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą 

działalność w dziedzinie sportu i zajmującą się organizacją zajęć sportowych. Osoby fizyczne 

nie kwalifikują się do otrzymania dotacji w ramach niniejszego zaproszenia; 

– posiadać siedzibę statutową w jednym z 28 państw członkowskich UE. 

Kwalifikują się tylko wnioski złożone przez podmioty prawne mające siedzibę w jednym 

z następujących państw: 

- państwa członkowskie UE.  

3. Kwalifikujące się działania 

Kwalifikujące się działania muszą mieć udowodnioną metodykę w zakresie równowagi płci 

i obejmować zrównoważony udział mężczyzn i kobiet w każdym z proponowanych działań. 

Poniżej przedstawiono niewyczerpujący wykaz głównych działań, które kwalifikują się 

w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków: 

• zajęcia sportowe mające na celu promowanie udziału uchodźców, zorganizowane przy 

zastosowaniu podejścia uwzględniającego równowagę płci i angażujące lokalne społeczności;  
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• opracowanie, identyfikacja, promocja i wymiana działań i dobrych praktyk dotyczących 

udziału uchodźców w zajęciach sportowych i mających wyraźny cel integracji uchodźców ze 

społeczeństwami przyjmującymi; 

• działania upowszechniające wiedzę na temat praktycznej i udowodnionej wartości 

dodanej sportu w odniesieniu do integracji uchodźców ze społeczeństwami, z należytym 

uwzględnieniem równouprawnienia płci; 

• przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie modułów i narzędzi edukacyjnych 

i szkoleniowych; 

• działania upowszechniające w dziedzinie sportu; 

• tworzenie sieci projektów w dziedzinie sportu. 

 

Działania te muszą się odbywać w państwach członkowskich UE. 

Okres realizacji 

– działania nie mogą się rozpocząć przed dniem 01.01.2018 

– działania muszą zostać zakończone do dnia 31.12.2018 

Wnioski dotyczące projektów zaplanowanych na okres dłuższy niż wyznaczony w niniejszym 

zaproszeniu do składania wniosków nie będą przyjmowane. 

 

4. Kryteria przyznania dotacji 

Kwalifikowalne wnioski/projekty będą oceniane według następujących kryteriów:  

1. Adekwatność projektu (kryterium 1) (maksymalnie 40 punktów): 

- W jakim stopniu projekt przyczynia się do osiągnięcia celu wspierania integracji 

uchodźców ze społeczeństwami przyjmującymi w UE, przez sport. 

- W jakim stopniu: 

 projekt opiera się na odpowiednim i konkretnym ustaleniu potrzeb uchodźców 

i lokalnej społeczności; 

 cele projektu są jasno określone, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla 

uchodźców i lokalnej społeczności. 

2. Jakość (kryterium 2) (maksymalnie 40 punktów): 

- Jakość ogólnego planu i realizacji proponowanych działań oraz metodyki służącej 

osiągnięciu celów: 
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 oszczędność kosztowa (w jakim stopniu projekt jest opłacalny i zapewnia 

przydzielenie odpowiednich zasobów na każde działanie); 

 trwałość proponowanych działań (w jakim stopniu działania będą kontynuowane 

również po zakończeniu projektu); 

 projekt budżetu (spójność między proponowanymi celami, metodyką, działaniami 

i budżetem projektu); 

 jakość i wykonalność proponowanej metodyki. 

3. Zarządzanie projektem (kryterium 3) (maksymalnie 20 punktów):  

- W jakim stopniu wnioskodawca wykazał swoją zdolność do organizacji, koordynacji 

i realizacji różnych aspektów proponowanych działań: 

- zespół projektu dysponuje odpowiednią kombinacją doświadczenia i wiedzy fachowej, 

które wspierają pomyślne osiągnięcie oczekiwanych rezultatów projektu; 

- skład i adekwatność proponowanego zespołu (w tym osób posiadających 

udokumentowane doświadczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu udanych działań 

sportowych) i ról przydzielonych poszczególnym członkom zespołu. 

Kwalifikowalnym wnioskom przyznawane będą punkty z łącznej puli 100 punktów, na 

podstawie wyżej określonej punktacji. 

Do pierwszego i drugiego kryterium zastosowany zostanie minimalny próg 65 % punktów. 

Ponadto minimalny próg 70 punktów zostanie zastosowany do wszystkich kryteriów przyznania 

dotacji łącznie. Wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej tych progów, zostaną 

odrzucone. 

 

5. Dostępny budżet 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów szacuje się na 1 000 000 EUR. 

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 60 000 EUR. 

Komisja przewiduje finansowanie około 20 projektów. 

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

 

6. Termin składania wniosków 
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Wnioski o dotacje należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE przy pomocy 

specjalnie do tego celu przeznaczonego formularza wniosku dostępnego na stronie: 

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

Należycie wypełniony formularz wniosku należy przesłać – pocztą (decyduje data stempla 

pocztowego) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej – do godziny 16:00 (czasu obowiązującego 

w Brukseli) dnia 18-8-2017 r. 

7. Informacje dodatkowe 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

