ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S16/2018
Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на
бежанците

Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на годишната работна
програма за 2018 г. във връзка с изпълнението на пилотни проекти в съответствие с Решение
C(2018) 1602 на Комисията от 21 март 2018 г.
Като се има предвид увеличаването на броя на бежанците, желаещи да се установят в
Европейския съюз, очевидно има все по-голяма необходимост от инициативи за ефективна
интеграция и социално приобщаване.
Спортът е един от наличните инструменти за успешното интегриране на бежанците, а местните
проекти в областта на спорта играят все по-голяма роля в улесняването на интеграцията на
бежанците в нови общности. В целия Европейски съюз — на равнището на държавите членки и в
рамките на програмите на Европейския съюз, са предприети множество инициативи и новаторски
проекти, които вече се изпълняват.
Потенциалът на спорта като инструмент за социално приобщаване вече е добре проучен.
Проектите в областта на спорта подпомагат социалното приобщаване на бежанците в приемащите
общности, а възможностите, които те предоставят, се използват все повече в много държави —
членки на ЕС. Този пилотен проект е принос към усилията да се постигне по-добра интеграция на
бежанците чрез спорт.

1. Цели
Като по-нататъшна стъпка след обявената през 2016 г. покана за представяне на предложения
„Насърчаване на мерки и действия в областта на политиката за укрепваща здравето физическа
активност за бежанците“ и след обявената през 2017 г. покана за представяне на предложения
„Спортът като средство за интеграция и социално приобщаване на бежанците“ настоящият проект
има за цел да подпомогне местните спортни проекти, насочени към интеграцията на бежанците.
Ще бъдат избрани приблизително 25 проекта. Тези проекти следва да включат местни спортни
организации и да съсредоточат ресурсите върху дейности, в които участие вземат както жени, така
и мъже и включват бежанци в смесени спортни дейности, особено за лицата в ранна възраст (до
30 години).
Отвъд конкретните действия, насочени към интегрирането на бежанците чрез спорт, очакваните
резултати са:


Насърчаване на прякото участие на бежанците и приемащите общности в някои
стратегически региони на ЕС.



Насърчаване на общоевропейски подход, позволяващ увеличаване на потенциала на
приемащите европейски общности за успешно привличане за участие и интегриране на
бежанците чрез спорт.
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Основната цел на това действие е да се набележат и подкрепят добри практики в ЕС, а също и да
се насърчи разработването на методи за оценка на въздействието по систематичен и
възпроизводим начин. Усилията за интеграция на бежанците чрез спорт следва да могат да бъдат
следени в рамките на платформа за работа в мрежа.
Терминът „бежанец“ обозначава лице с официален статут на бежанец в държава — членка на ЕС,
както и лице, което официално е кандидатствало за статут на бежанец в ЕС и чиято молба все
още не е обработена. Лицата с мигрантски произход, които не са със статут на „бежанци“, са
изключени от обхвата на настоящата покана за представяне на предложения.
При осъществяването на пилотния проект ще се вземе надлежно предвид взаимното допълване
със спортните проекти на програмата на ЕС „Еразъм +“ и с дейностите, допустими по линия на
фонд „Убежище, миграция и интеграция“(ФУМИ), както и с тези, които понастоящем са
финансирани по линия на пилотния проект за „насърчаване на укрепваща здравето физическа
активност в Европа“.

2. Критерии за допустимост
Допустимите проекти трябва да бъдат представени от заявители, които отговарят на следните
изисквания:




Да бъдат обществена или частна организация с юридическа правосубектност, която е
активна в областта на спорта и организирането на спортни дейности. Физически лица не
могат да кандидатстват за безвъзмездни средства по силата на настоящата покана;
Да имат седалище, регистрирано в една от 28-те държави — членки на ЕС.

Допустими са само кандидатури от юридически лица, установени в държавите — членки на ЕС.
За британски заявители: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат
изпълнени през целия период на усвояване на безвъзмездните средства. Ако в рамките на срока
на предоставяне на безвъзмездни средства Обединеното кралство се оттегли от ЕС без
сключването на споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските заявители ще
продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като
същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да
напуснат проекта въз основа на член II.17.2 от споразумението за отпускане на безвъзмездни
средства.

3. Допустими дейности
Предложените дейности трябва да съсредоточат ресурсите върху проекти в областта на спорта, в
които участват жени и мъже. Дейностите трябва да бъдат заложени в рамката на общите
1
европейски ценности при зачитане на тези основни принципи, и по-специално толерантността,
равенството между половете и недискриминацията.
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Както е уточнено в член 2 от Договора за Европейския съюз (ОВ C 326, 26.10.2012 г., стр.1): „Съюзът се
основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията,
равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на
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Неизчерпателен списък на основните дейности, допустими за финансиране съгласно настоящата
покана за представяне на предложения, е посочен по-долу:



Спортни дейности, насочени към насърчаване на участието на бежанци
Разработване, определяне, насърчаване и обмен на дейности и добри практики относно
участието на бежанците в спортни дейности с ясната цел за тяхната интеграция в
приемните общества.

Тези дейности трябва да се осъществяват в държавите — членки на ЕС.
Период на изпълнение:



Дейностите не може да започват преди 1.1.2019 г.;
Дейностите трябва да приключат до 31.12.2019 г.

Заявленията за проекти, планирани да продължат отвъд срока, посочен в настоящата покана за
представяне на предложения, няма да бъдат приемани.

4. Критерии за отпускане на безвъзмездни средства
Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:
 Адекватност на проекта (критерий 1) (максимум 40 точки):
Доколко:




Предложението представлява принос към целта за подпомагане на интеграцията на
бежанците в приемащите общества на ЕС чрез спорта.
Предложението се основава на подходящо и конкретно определяне на нуждите на
бежанците и на местните приемни общности;
Целите на предложението са ясно определени, реалистични и са насочени към решаване
на проблеми, които са от значение за бежанците и за местните приемни общности;

 Качество (критерий 2) (максимум 40 точки):
Качеството на замисъла и изпълнението на предложените дейности и методиката за
постигане на целите като цяло:




Разходна ефективност (в каква степен проектът е ефективен по отношение на разходите и
доколко е налице подходящо разпределение на наличните ресурси за отделните
дейности);
Устойчивост на предложените действия (в каква степен действията ще продължат да се
осъществяват и след края на проекта);

лицата, които принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за държавите членки в общество,
чиито характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта,
солидарността и равенството между жените и мъжете.“
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Предложение за бюджет (съгласуваност на целите, методиката и дейностите по проекта с
предложения бюджет);
Качество и приложимост на предложената методика.

 Управление на проекта (критерий 3) (максимум 20 точки):
Доколко:




Кандидатът демонстрира своята способност за организиране, координиране и
осъществяване на различните аспекти на предложените дейности;
Екипът на проекта включва подходяща комбинация от опит и експертни познания в
подкрепа на успешното постигане на очакваните резултати на проекта;
Съставът и целесъобразността на предложения екип и ролите, определени на членовете
на екипа.

На допустимите заявления ще бъдат присъждани точки, които могат да бъдат максимум 100,
според посочените по-горе критерии.
За първия и втория критерий, взети заедно, ще се прилага минимален праг от 60 % от точките.
Освен това ще се прилага минимален праг от 70 точки за всички критерии за подбор, взети заедно.
Заявленията, чиито резултати попадат под тези прагове, ще бъдат отхвърлени.

5. Наличен бюджет
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, е изчислен на 1 400 000 EUR.
Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 80 %
от допустимите разходи. Бюджетните кредити за следващите години ще бъдат потвърдени на покъсен етап.
Максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде 60 000 евро.
Комисията очаква да финансира приблизително 25 предложения.
Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

6. Срок за подаване на заявления
Заявленията за безвъзмездни средства трябва да бъдат изготвени на един от официалните езици
на ЕС, като се използва електронният формуляр на интернет страницата на поканата за
представяне на предложения.
Надлежно попълненият формуляр за кандидатстване трябва да бъде подаден преди 7.6.2018 г.
(12:00 часа следобед брюкселско време).
Заявления, изпратени на хартия, по факс, по електронна поща или по друг начин, няма да бъдат
приемани.
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7. Допълнителна информация
Ако имате въпроси, моля, свържете се с: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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