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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG − EAC/S16/2017 

Idrott som verktyg för integration och social delaktighet för flyktingar 

Syftet med denna inbjudan att lämna förslag är att genomföra det årliga arbetsprogrammet för 

2017 i enlighet med kommissionens beslut C(2017) 3847 av den 9-6-2017 om antagandet av det 

årliga arbetsprogrammet för 2017 för genomförande av pilotprojekten. 

Att idrott kan vara ett verktyg för social delaktighet är väl dokumenterat vid det här laget
1
. 

Därför utforskar man i många EU-länder alltmer de möjligheter som idrottsprojekt kan erbjuda 

som stöd för social delaktighet för flyktingar i värdsamhällen. 

Eftersom idrott är ett av de verktyg som kan användas för lyckad integration av flyktingar spelar 

i synnerhet lokala idrottsprojekt en allt viktigare roll i att underlätta flyktingars integration i 

värdsamhällen. 

En rad olika initiativ och innovativa projekt håller redan på att genomföras på olika håll i EU, 

antingen på nationell nivå eller inom ramen för EU-program. 

Med tanke på det ökande antalet flyktingar som vill bosätta sig i EU finns det ett tydligt växande 

behov av initiativ för effektiv integration och social delaktighet. Det här pilotprojektet syftar till 

att bidra till det arbetet och till bättre integration av flyktingar genom idrott. 

1. Mål 

Det nuvarande projektet är en fortsättning på 2016 års inbjudan att lämna förslag om att främja 

politiska åtgärder och insatser när det gäller hälsofrämjande fysisk aktivitet för flyktingar, och 

det syftar till att stödja lokala idrottsprojekt som inriktar sig på integration av flyktingar. 

Omkring 20 projekt ska väljas ut. Dessa projekt ska involvera lokala idrottsföreningar och ska 

beakta jämställdhet, särskilt genom att göra kvinnliga flyktingar delaktiga i idrottsverksamheten. 

En viktig del av det här projektet kommer att vara lokala idrottsföreningars delaktighet i 

integrationen av flyktingarna, där man utnyttjar de lokala sakkunskaper som finns i EU-länderna.  

Förutom konkreta åtgärder som syftar till att integrera flyktingar genom idrott är några av de 

förväntade resultaten bland annat att  

 stödja flyktingarnas och värdsamhällenas direkta deltagande i projektet,  

 utforma ett projekt som kan spridas vidare, och i det här fallet, främja ett 

tillvägagångssätt som omfattar hela Europa för att ge europeiska värdsamhällen större 

möjligheter att engagera och integrera flyktingar genom idrott. 

                                                            
1 Se exempelvis studien Mapping of good practices relating to social inclusion of migrants through sport som finns 
på: 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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Ett av huvudsyftena med denna åtgärd är att identifiera och stödja god praxis i EU, men också att 

främja utvecklingen av metoder för att utvärdera projektets inverkan på ett systematiskt och 

reproducerbart sätt. Insatser som rör integration av flyktingar genom idrott ska göras tillgängliga 

genom en plattform för nätverksbyggande. 

Termen flykting syftar på personer som har formell flyktingstatus i ett EU-land eller personer 

som har lämnat in en officiell ansökan om flyktingstatus i EU och vars ansökan inte har 

behandlats än. Personer med invandrarbakgrund som inte är flyktingar omfattas inte av denna 

inbjudan att lämna förslag.  

Vid genomförandet av pilotprojektet kommer hänsyn att tas till hur det kompletterar EU-

programmet Erasmus+ Sport, stödberättigande åtgärder inom ramen för Asyl-, migrations- och 

integrationsfonden samt de åtgärder som för närvarande finansieras genom pilotprojektet Stödja 

hälsofrämjande fysisk aktivitet i hela Europa. 

 

2. Kriterier för stödberättigande 

För att bli berättigade till stöd måste projekten läggas fram av sökande som uppfyller följande 

kriterier: 

- Sökanden måste vara en offentlig eller privat organisation med rättskapacitet som är aktiv inom 

idrott och organiserar idrottsverksamhet. Fysiska personer kan inte ansöka om stöd inom ramen 

för denna inbjudan. 

- Sökanden måste ha sitt säte i någon av EU:s 28 medlemsstater.  

Endast ansökningar från rättsubjekt som är etablerade i följande länder kan beaktas: 

- EU-medlemsstater.  

3. Stödberättigande verksamheter 

Stödberättigande verksamheter måste använda sig av en beprövad metod för att skapa 

jämställdhet och ha en jämn könsfördelning i all föreslagen verksamhet. En icke uttömmande 

lista av den huvudsakliga verksamhet som är berättigad till stöd inom ramen för denna inbjudan 

anges nedan: 

• Idrottsverksamhet som syftar till att främja flyktingars deltagande, som organiseras med 

jämställdheten i fokus och som involverar lokalbefolkningen.  

• Utveckling, identifiering, främjande och delning av verksamhet och god praxis när det 

gäller flyktingars deltagande i idrottsverksamhet med det tydliga målet att integrera dem i 

värdsamhällena.  

• Informationsverksamhet som lyfter fram det konkreta mervärde som idrotten bevisligen 

ger när det gäller flyktingars integration i samhället och som beaktar jämställdhetsperspektivet. 
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• Förberedelse, framtagning och genomförande av moduler och verktyg för utbildning och 

yrkesutbildning.  

• Spridningsåtgärder på området idrott. 

• Nätverkande mellan projekt på området idrott.  

 

Denna verksamhet måste äga rum i ett EU-land.  

Genomförandeperiod 

- Verksamheten får inte inledas före den 1 januari 2018. 

- Verksamheten ska avslutas senast den 31 december 2018. 

Ansökningar för projekt som enligt plan har en längre löptid än den som anges i denna inbjudan 

att lämna förslag kommer inte att godtas. 

 

4. Tilldelningskriterier 

Giltiga ansökningar eller projekt kommer att utvärderas enligt följande tilldelningskriterier:  

1. Projektets relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng): 

- I vilken utsträckning förslaget bidrar till målet med att stödja flyktingars integration i 

värdsamhällen i EU genom idrott. 

- I vilken utsträckning 

 förslaget bygger på relevant och konkret identifiering av flyktingarnas och 

lokalsamhällenas behov, 

 målet i förslaget är tydligt definierat, realistiskt och tar itu med frågor som är 

relevanta för flyktingarna och lokalsamhällena. 

2. Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng): 

- Kvaliteten på den övergripande utformningen och genomförandet av den föreslagna 

verksamheten samt metoden för att uppnå följande mål: 

 Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om varje verksamhet 

tilldelas lämpliga resurser). 

 Hållbarhet (i vilken utsträckning de föreslagna åtgärderna också kommer att 

utföras efter projektets slut). 
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 Budgetförslag (överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, metod, 

verksamhet och budget). 

 Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet. 

3. Förvaltning av projektet (kriterium 3) (högst 20 poäng):  

- Sökanden kan uppvisa förmågan att organisera, samordna och genomföra de olika 

aspekterna av den föreslagna verksamheten. 

- Bland projektgruppens medlemmar finns en lämplig blandning av erfarenheter och 

sakkunskaper så att de förväntade resultaten för projektet kan uppnås. 

- Sammansättningen och lämpligheten hos den föreslagna gruppen (bland annat personer 

som har bevisad erfarenhet av att organisera och genomföra framgångsrik 

idrottsverksamhet) och de roller som tilldelats gruppens medlemmar. 

Ansökningarna kommer att tilldelas poäng (av totalt 100) på grundval av ovanstående viktning. 

En nedre gräns på 65 % av poängen kommer att gälla för det första och andra kriteriet. 

En nedre gräns på 70 poäng kommer dessutom att gälla för alla tilldelningskriterier sammanlagt. 

Ansökningar som hamnar under dessa gränser kommer att avslås. 

 

5. Budget 

Den totala budgeten för samfinansiering av projekt beräknas till 1 000 000 euro. 

Det högsta bidragsbeloppet kommer att vara 60 000 euro. 

Kommissionen förväntar att omkring 20 förslag kommer att finansieras. 

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel. 

 

6. Sista ansökningsdatum 

Ansökningarna ska upprättas på något av de officiella språken i EU med hjälp av en 

ansökningsblankett som utformats särskilt för detta ändamål. Blanketten finns på: 

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

Ansökningarna ska skickas per post (poststämpelns datum gäller) eller med bud (senast kl. 16.00, 

lokal tid i Bryssel) rätt ifyllda senast den 18-8-2017.  

7. Ytterligare information: 

Vid frågor, vänligen kontakta: eac-sport@ec.europa.eu 

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

