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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EAC/S16/2017 

Šport ako nástroj integrácie a sociálneho začleňovania utečencov 

Táto výzva na predkladanie návrhov slúži na vykonávanie ročného pracovného programu na rok 

2017 v súlade s rozhodnutím Komisie C(2017) 3847 z 9-6-2017 o prijatí ročného pracovného 

programu na realizáciu pilotných projektov v roku 2017. 

V súčasnosti máme k dispozícii dostatočné dôkazy o potenciáli športu ako nástroja sociálneho 

začleňovania
1
. Preto mnohé členské štáty EÚ čoraz viac využívajú príležitosti na podporu 

sociálneho začlenenia utečencov v hostiteľských komunitách, ktoré im ponúkajú športové 

projekty. 

Keďže je šport jedným z nástrojov, ktoré by sa mohli využívať na úspešnú integráciu utečencov, 

práve miestne športové projekty by mohli zohrávať čoraz významnejšiu úlohu v úsilí o ľahšiu 

integráciu utečencov do nových komunít.  

V celej Európskej únii, či už na úrovni členských štátov alebo v rámci programov Európskej 

únie, sa podniká široká škála iniciatív a niektoré inovačné projekty sa už aj realizujú. 

Vzhľadom na rastúci počet utečencov, ktorí sa mienia usadiť v Európskej únii, však zjavne 

existuje výraznejšia potreba iniciatív, ktoré sú zamerané na účinnú integráciu a sociálne 

začlenenie. Tento pilotný projekt predstavuje príspevok k tomuto úsiliu, ako aj k lepšej integrácii 

utečencov prostredníctvom športu. 

1. Ciele 

V nadväznosti na výzvu na predkladanie návrhov z roku 2016, ktorá sa týkala „podpory 

politických opatrení a akcií siete HEPA pre utečencov“, sa súčasný projekt upriamuje na 

podporu miestnych športových projektov zameraných na integráciu utečencov. Vyberie sa 

približne 20 projektov. Do týchto projektov by sa mali zapojiť miestne športové organizácie, 

ktoré by pri ich príprave nemali zabúdať na otázku rodovej rovnosti a zapájať do svojich 

športových aktivít aj utečenky. 

Významným aspektom tohto projektu bude zapojenie miestnych športových klubov do procesu 

integrácie utečencov s využívaním miestnych skúseností, ktorými disponujú členské štáty EÚ.  

Medzi očakávané výsledky, ktoré presahujú rámec konkrétnych opatrení zameraných na 

integráciu utečencov prostredníctvom športu, patrí:  

 podpora priamej účasti utečencov a hostiteľských komunít v danom projekte,  

                                                            
1 Pozri napríklad štúdiu s názvom „Mapovanie osvedčených postupov týkajúcich sa sociálneho začlenenia 
migrantov prostredníctvom športu“, ktorá je k dispozícii na webovej stránke: 
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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 vypracovanie projektu tak, aby bol pripravený na šírenie, a v tomto zmysle aj podpora 

celoeurópskeho prístupu, zvyšovanie potenciálu európskych hostiteľských komunít 

úspešne zapájať a integrovať utečencov prostredníctvom športu. 

Hlavným cieľom tohto opatrenia je identifikovať a podporovať osvedčené postupy v EÚ. 

Zároveň ide o opatrenie, ktoré slúži na podporu pri vyvíjaní metód systematického a 

opakovateľného posudzovania vplyvu. Na realizáciu snáh súvisiacich s integráciou utečencov 

prostredníctvom športu by sa mala využívať platforma na vytváranie sietí. 

„Utečencami“ sa nazývajú ľudia s formálnym postavením utečenca v danom členskom štáte EÚ, 

ako aj ľudia, ktorí úradne požiadali o postavenie utečenca v EÚ, a ktorých žiadosti zatiaľ neboli 

spracované. Z rozsahu pôsobnosti tejto výzvy na predkladanie návrhov sú vylúčení ľudia 

pochádzajúci z prostredia migrantov, ktorí nemajú postavenie „utečenca“.  

Pri realizácii pilotného projektu sa bude náležite prihliadať na komplementárnosť projektu k 

programu EÚ Erasmus+ Šport a k opatreniam, ktoré sú oprávnené aj na financovanie z Fondu 

pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ako aj k tým opatreniam, ktoré sa v súčasnosti financujú 

v rámci pilotného projektu „Podpora telesnej činnosti posilňujúcej zdravie v celej Európe“. 

 

2. Kritériá oprávnenosti 

Projekty sú oprávnené, len ak ich predložia žiadatelia, ktorí spĺňajú tieto kritériá: 

– ide o verejnú alebo súkromnú organizáciu s právnou subjektivitou, ktorá aktívne pôsobí 

v oblasti športu a organizuje športové aktivity. Fyzické osoby nie sú oprávnené žiadať o grant 

v rámci tejto výzvy, 

– majú registrované sídlo v jednom z 28 členských štátov EÚ.  

Oprávnené sú iba žiadosti od právnych subjektov so sídlom v týchto krajinách: 

– členské štáty EÚ.  

3. Oprávnené činnosti 

Oprávnené činnosti musia vychádzať z overenej metodiky rodovej rovnováhy, pričom v každej 

navrhovanej aktivite musia byť vyvážene zastúpení muži i ženy. Neúplný zoznam hlavných 

činností, ktoré sú oprávnené v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov: 

• športové aktivity zamerané na podporu účasti utečencov, ktoré sú založené na princípe 

rodovej rovnováhy a do ktorých sa zapájajú miestne komunity,  

• rozvoj, identifikácia, podpora a výmena skúseností týkajúcich sa činností a osvedčených 

postupov v súvislosti s účasťou utečencov na športových aktivitách s jasným cieľom ich 

integrácie do hostiteľskej spoločnosti,  
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• činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti o praktickom a overenom prínose športu 

v súvislosti s integráciou utečencov do spoločnosti s náležitým prihliadnutím na rodovú rovnosť, 

• príprava, vypracovanie a realizácia modulov a nástrojov v oblasti vzdelávania a odbornej 

prípravy,  

• opatrenia týkajúce sa šírenia informácií v oblasti športu, 

• vytváranie sietí v rámci projektov v oblasti športu.  

 

Tieto činnosti sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ.  

Obdobie realizácie: 

– činnosti sa nesmú začať skôr ako 1. januára 2018 

– činnosti sa majú ukončiť do 31. decembra 2018 

Žiadosti týkajúce sa projektov s trvaním dlhším, ako je obdobie uvedené v tejto výzve na 

predkladanie návrhov, nebudú prijaté. 

 

4. Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

Oprávnené žiadosti/projekty budú posudzované na základe týchto kritérií:  

1. Význam projektu (kritérium 1) (najviac 40 bodov): 

- do akej miery návrh prispieva k cieľu podporovať integráciu utečencov do hostiteľskej 

spoločnosti EÚ prostredníctvom športu, 

- do akej miery: 

 návrh vychádza z relevantného a konkrétneho vymedzenia potrieb utečencov a 

miestnej spoločnosti, 

 sú ciele návrhu jasne vymedzené, realistické a adresné vo vzťahu k otázkam 

týkajúcim sa utečencov a miestnej spoločnosti 

2. Kvalita (kritérium 2) (najviac 40 bodov): 

- kvalita celkovej koncepcie a realizácie navrhovaných činností, ako aj metodiky na 

dosiahnutie daných cieľov: 

 nákladová efektívnosť (miera nákladovej efektívnosti projektu a primeranosti 

zdrojov pridelených na jednotlivé činnosti), 
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 udržateľnosť navrhovaných opatrení (miera vykonávania opatrení aj po ukončení 

projektu), 

 návrh rozpočtu (súdržnosť medzi cieľmi projektu, metodikou, činnosťami a 

navrhovaným rozpočtom), 

 kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky 

3. Riadenie projektu (kritérium 3) (najviac 20 bodov):  

- miera, do akej žiadateľ preukáže svoju schopnosť organizovať, koordinovať a realizovať 

rôzne druhy navrhovaných činností, 

- projektový tím charakterizuje vhodná kombinácia skúseností a odborných poznatkov, 

ktoré napomôžu pri úspešnom získavaní očakávaných výsledkov projektu, 

- zloženie a vhodnosť navrhovaného tímu (vrátane členov tímu s preukázateľnými 

skúsenosťami s organizovaním a praktickou prípravou úspešných športových aktivít) a 

úlohy pridelené členom tímu. 

Oprávneným žiadostiam sa pridelí príslušný počet bodov z maximálneho počtu 100 na základe 

splnenia kritérií uvedených v predchádzajúcom texte. 

V prípade prvého a druhého kritéria sa uplatní minimálna prahová hodnota vo výške 65 % 

bodov. 

Okrem toho sa pri vyhodnotení všetkých kritérií spolu uplatní minimálna prahová hodnota vo 

výške 70 bodov. Žiadosti, ktoré nedosiahnu tieto prahové hodnoty, budú zamietnuté. 

 

5. Disponibilný rozpočet 

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie projektov, sa odhaduje na 

1 000 000 EUR. 

Maximálna výška grantu bude predstavovať 60 000 EUR. 

Komisia plánuje financovať približne 20 návrhov. 

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky. 

 

6. Termín na predloženie žiadostí 

Žiadosti o grant musia byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov EÚ s použitím 

elektronického formulára žiadosti, ktorý bol osobitne zostavený na tento účel a ktorý je k 

dispozícii na webovej stránke: http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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Riadne vyplnený formulár žiadosti sa musí zaslať k 18-8-2017 poštou (rozhoduje dátum na 

poštovej pečiatke), poštovou alebo kuriérskou službou [do 16.00 hod. (bruselského času)].  

7. Ďalšie informácie 

V prípade otázok napíšte email na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


