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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/S16/2017 

Šport kot sredstvo za integracijo in socialno vključevanje beguncev 

Ta razpis bo omogočil izvajanje letnega delovnega programa za leto 2017 v skladu s Sklepom 

Komisije C(2017) 3847 z dne 9-6-2017 o sprejetju letnega delovnega programa za leto 2017 za 

izvajanje pilotnih projektov. 

Dokazov za potencial športa kot sredstva za spodbujanje socialnega vključevanja danes ne 

manjka.
1
. Številne države članice EU tako čedalje bolj izkoriščajo priložnosti, ki jih ustvarjajo 

projekti na področju športa, za spodbujanje socialne vključenosti beguncev v gostiteljskih 

skupnostih. 

Šport je eno od možnih orodij za uspešno vključevanje beguncev, zato imajo zlasti lokalni 

športni projekti vse večji pomen pri prizadevanjih za lažje vključevanje beguncev v nove 

skupnosti.   

Po vsej Evropski uniji so bile tako na ravni držav članic kot v okviru programov Evropske unije 

prevzete številne pobude, nekateri inovativni projekti pa se že izvajajo. 

Vendar so zaradi naraščajočega števila beguncev, ki se želijo nastaniti v Evropski uniji, potrebe 

po učinkovitem vključevanju in pobudah za zagotavljanje socialne vključenosti vse večje in vse 

bolj jasne. Ta pilotni projekt je prispevek k tem prizadevanjem in k boljšemu vključevanju 

beguncev s športom. 

1. Cilji 

Po razpisu za zbiranje predlogov iz leta 2016 v zvezi z ukrepi politik in pobudami za spodbujanje 

zdravju koristnih telesnih aktivnosti za begunce je cilj tega projekta podpreti lokalne športne 

projekte, pri katerih je poudarek na vključevanju beguncev.  Izbranih naj bi bilo približno 20 

projektov. Izbrani projekti bodo vključevali lokalne športne organizacije in spoštovali načelo 

enakosti spolov, zlasti z vključevanjem begunk v športne dejavnosti. 

Eden od pomembnih vidikov tega pilotnega projekta bo sodelovanje lokalnih športnih klubov pri 

vključevanju beguncev, kar bo omogočilo uporabo lokalnega strokovnega znanja, ki je na voljo v 

državah članicah EU.  

Poleg konkretnih ukrepov za vključevanje beguncev s športom naj bi pilotni projekt med drugim:  

 spodbudil neposredno udeležbo beguncev in gostiteljskih skupnosti pri projektu,  

                                                            
1 Glej npr. študijo z naslovom Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport 
(Pregled dobrih praks v zvezi s socialnim vključevanjem migrantov s športom), dostopno na spletnem naslovu: 
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


2 
 

 nudil model projekta, ki ga bo mogoče razširjati in oblikovati vseevropski pristop ter tako 

izboljšati možnosti evropskih družb gostiteljic za uspešno sodelovanje z begunci in 

njihovo vključevanje s športom. 

Glavni cilj tega ukrepa je odkriti in podpreti dobre prakse v EU, prav tako pa spodbujati razvoj 

metod za sistematično in ponovljivo ocenjevanje učinka. Povezovalna platforma bi morala 

omogočati izmenjavo izkušenj na področju vključevanja beguncev s športom. 

Izraz „begunec“ pomeni osebo z uradnim statusom begunca v eni od držav članic EU ter osebo, 

ki je uradno zaprosila za pridobitev statusa begunca v EU, vendar njena vloga še ni bila 

obravnavana.  Osebe z migrantskim ozadjem, ki niso „begunci“, so izključene iz obsega tega 

razpisa za zbiranje predlogov.  

Pri izvajanju pilotnega projekta se bo ustrezno upoštevala komplementarnost s programom EU 

Erasmus+ Šport, ukrepi, ki so upravičeni do podpore iz Sklada za azil, migracije in vključevanje 

(AMIF) ter tistimi, ki se trenutno financirajo v okviru pilotnega projekta z imenom Spodbujanje 

zdravju koristnih telesnih aktivnosti v Evropi. 

 

2. Merila za upravičenost 

Upravičeni so predlogi, ki jih predložijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednja tri merila: 

– so javne ali zasebne organizacije, ki so pravne osebe, dejavne na področju športa in 

organizacije športnih dejavnosti. Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na 

podlagi tega razpisa, 

– imajo sedež v eni od 28 držav članic EU.  

Upravičene bodo samo vloge pravnih oseb s sedežem v eni od naslednjih držav: 

– države članice EU.  

3. Upravičene dejavnosti 

Upravičene dejavnosti se morajo opirati na metodologijo, ki dokazano zagotavlja enakost spolov, 

ter dosledno vključevati uravnoteženo udeležbo moških in žensk. Neizčrpen seznam glavnih 

dejavnosti, ki so upravičene do pomoči na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov: 

• športne dejavnosti, katerih cilj je spodbujati sodelovanje beguncev ob upoštevanju načela 

enakosti spolov in ki vključujejo lokalno prebivalstvo,  

• razvoj, ugotovitev, spodbujanje in izmenjava dejavnosti in dobrih praks v zvezi z 

vključevanjem beguncev v športne dejavnosti, katerih jasen cilj je vključevanje beguncev v 

družbe gostiteljice,  



3 
 

• dejavnosti ozaveščanja o praktični in dokazani dodani vrednosti športa pri vključevanju 

beguncev v družbe ob doslednem upoštevanju enakosti spolov, 

• priprava, razvoj in izvajanje modulov in orodij na področju izobraževanja ter 

usposabljanja,  

• ukrepi za širjenje informacij na področju športa, 

• mreženje med projekti na področju športa.  

 

Te dejavnosti se morajo izvajati v državah članicah EU.  

Obdobje izvajanja: 

– dejavnosti se ne smejo pričeti pred 1. 1. 2018, 

– dejavnosti se morajo zaključiti do 31. 12. 2018. 

Vloge za projekte, katerih trajanje je daljše od obdobja, ki ga določa ta razpis za zbiranje 

predlogov, bodo izključene. 

 

4. Merila za oddajo 

Upravičene vloge/projekti bodo ocenjene po naslednjih merilih:  

1. Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk) : 

- kako predlog prispeva k cilju spodbujanja vključevanja beguncev v družbe gostiteljice 

EU s športom, 

- v kolikšnem obsegu: 

 predlog temelji na ustrezni in konkretni ugotovitvi potreb beguncev in lokalne 

družbe, 

 so cilji predloga jasno opredeljeni, realistični in obravnavajo vprašanja, ki so 

relevantna tako za begunce kot za lokalno družbo; 

2. Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk): 

- kakovost celotne zasnove in izvajanja predlaganih dejavnosti ter metodologije za 

doseganje ciljev: 

 stroškovna učinkovitost (v kolikšnem obsegu je projekt stroškovno učinkovit, 

sredstva, namenjena posameznim dejavnostim, pa ustrezna), 
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 trajnost predlaganih ukrepov (v kolikšnem obsegu se bodo dejavnosti izvajale tudi 

po koncu projekta), 

 predlog proračuna (skladnost med cilji projekta, metodologijo, dejavnostmi in 

predlaganimi proračunskimi sredstvi), 

 kakovost in izvedljivost predlagane metodologije. 

3. Upravljanje projekta (merilo 3) (največ 20 točk):  

- v kolikšnem obsegu vložnik dokazuje svoje sposobnosti organiziranja, usklajevanja in 

izvajanja raznih vidikov predlaganih dejavnosti, 

- v kolikšnem obsegu ima projektna skupina na voljo ustrezno kombinacijo znanja in 

izkušenj, potrebno za učinkovito doseganje pričakovanih rezultatov projekta, 

- sestava in primernost predlagane projektne skupine (ki vključuje osebe z dokazanimi 

izkušnjami pri organizaciji in izvajanju uspešnih športnih dejavnosti) ter porazdelitev 

vlog med člani skupine. 

Upravičenim vlogam bodo dodeljene točke od skupno 100 točk na podlagi zgoraj navedenega 

tehtanja. 

Minimalni prag 65 % točk se bo uporabljal za prvo in drugo merilo. 

Poleg tega se bo za vsa merila za dodelitev skupaj uporabljal minimalni prag 70 točk. Vloge, ki 

ne bodo dosegle minimalnih pragov, bodo izključene. 

 

5. Razpoložljiva proračunska sredstva 

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje projektov, so ocenjena na 

1 000 000 EUR. 

Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev je 60 000 EUR. 

Komisija pričakuje, da bo financirala približno 20 predlogov. 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

6. Rok za vložitev vlog 

Vloge za nepovratna sredstva je treba sestaviti v enem izmed uradnih jezikov EU in ob uporabi 

posebej za to namenjenega obrazca, ki je na voljo na spletnem naslovu: 

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

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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V celoti izpolnjene obrazce je treba oddati po pošti (poštni žig velja kot dokazilo o datumu 

pošiljanja) ali kurirski službi do 18-8-2017 do 16.00 (po bruseljskem času).  

7. Dodatne informacije 

Morebitna vprašanja naslovite na:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


