
1 
 

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/S16/2018 

Sportas kaip pabėgėlių integracijos ir socialinės įtraukties priemonė 

 

Šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama įgyvendinti 2018 m. metinę darbo programą, skirtą 

bandomiesiems projektams vykdyti pagal 2018 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimą C(2018) 1602. 

Daugėjant Europos Sąjungoje siekiančių įsikurti pabėgėlių, didėja veiksmingų integravimo ir socialinės 

įtraukties iniciatyvų poreikis.  

Sportas yra viena iš priemonių, kurias galima pasitelkti siekiant sėkmingai integruoti pabėgėlius, o vietos 

lygmens sporto projektai yra vis svarbesni norint sudaryti lengvesnes sąlygas pabėgėliams integruotis į 

naujas bendruomenes.  Visoje Europos Sąjungoje – valstybių narių lygmeniu arba pagal Europos 

Sąjungos programas – vykdomos įvairios iniciatyvos ir jau įgyvendinami novatoriški projektai. 

Sporto kaip socialinės įtraukties priemonės galimybės yra tinkamai pagrįstos dokumentais. Sporto 

projektais remiama pabėgėlių socialinė įtrauktis į priimančiąsias bendruomenes ir daugelyje ES valstybių 

narių vis labiau naudojamasi jų teikiamomis galimybėmis. Šiuo bandomuoju projektu prisidedama prie šių 

pastangų ir geresnio pabėgėlių integravimo per sportą. 

1. Tikslai 

Toliau vykdant 2016 m. kvietimą teikti paraiškas dėl „Pabėgėliams skirtų sveikatinamojo fizinio aktyvumo 

politikos priemonių ir veiksmų skatinimo“ ir 2017 m. kvietimą teikti paraiškas „Sportas kaip pabėgėlių 

integracijos ir socialinės įtraukties priemonė“, šiuo kvietimu siekiama remti vietos lygmens sporto 

projektus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama pabėgėlių integravimui. Bus atrinkta apie 25 projektus. 

Šiuose projektuose turėtų dalyvauti vietos sporto organizacijos ir juos vykdant ištekliai turėtų būti skiriami 

veiklai, kurioje dalyvauja ir moterys, ir vyrai, taip pat turėtų įtraukti pabėgėlius, ypač jaunuolius (iki 30 

metų) į mišrią sporto veiklą. 

Be konkrečių veiksmų, kuriais siekiama integruoti pabėgėlius per sportą, taip pat tikimasi, kad bus: 

 skatinamas tiesioginis pabėgėlių ir priimančiųjų bendruomenių dalyvavimas strateginėse ES 

vietose; 

 remiamas Europos masto požiūris, kuriuo suteikiama daugiau galimybių Europos 

priimančiosioms bendruomenėms sėkmingai įtraukti ir integruoti pabėgėlius per sportą. 

Vienas iš pagrindinių šio kvietimo teikti paraiškas tikslų – nustatyti ir remti gerąją patirtį ES; taip pat 

siekiama skatinti kurti sistemingo ir atkartotinio poveikio vertinimo metodus. Informacija apie pastangas, 

susijusias su pabėgėlių integravimu per sportą, turėtų būti skelbiama tinklų kūrimo platformoje. 

Sąvoka „pabėgėlis“ apibūdinami asmenys, kuriems ES valstybė narė yra suteikusi oficialų pabėgėlio 

statusą, taip pat asmenys, kurie yra pateikę oficialų prašymą suteikti pabėgėlio statusą ES, tačiau kurių 

prašymas dar neišnagrinėtas.  Šis kvietimas teikti paraiškas nėra skirtas migrantų kilmės asmenims, kurie 

nėra pabėgėliai.  
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Įgyvendinant bandomąjį projektą bus tinkamai atsižvelgta į tai, kaip juo papildoma ES programos 

„Erasmus+“ paprogramė „Sportas“ ir veiksmai, kurie gali būti finansuojami iš Prieglobsčio, migracijos ir 

integracijos fondo, taip pat veiksmai, šiuo metu finansuojami pagal bandomąjį projektą „Sveikatinamojo 

fizinio aktyvumo skatinimas visoje Europoje“. 

 

2. Tinkamumo kriterijai 

Tam, kad projektai būtų tinkami finansuoti, juos turi pateikti pareiškėjai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

 tai viešoji arba juridinio asmens statusą turinti privati organizacija, kuri veikia sporto srityje ir 

užsiima sporto veiklos organizavimu. Fiziniai asmenys pagal šį kvietimą negali teikti paraiškų dėl 

dotacijos; 

 turėti registruotą juridinio asmens buveinę vienoje iš 28 ES valstybių narių.  

 

Priimamos tik ES valstybėse narėse įsisteigusių juridinių asmenų paraiškos. 

Informacija pareiškėjams iš Didžiosios Britanijos: atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad reikalavimus būtina 

atitikti visą paramos teikimo laikotarpį. Jei Jungtinė Karalystė išstos iš ES per dotacijos laikotarpį ir 

nesudarys su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinta, kad pareiškėjai iš Didžiosios Britanijos toliau atitiktų 

reikalavimus, jums nebebus teikiamas ES finansavimas (tačiau pagal galimybes galėsite toliau dalyvauti) 

arba turėsite pasitraukti iš projekto pagal dotacijos susitarimo II straipsnio 17.2 punktą. 

 

3. Reikalavimus atitinkanti veikla 

Siūlomos veiklos ištekliai turi būti sutelkti į sporto projektus, kuriuose dalyvauja moterys ir vyrai. Veikla turi 

būti pagrįsta bendromis Europos vertybėmis
1
 ir nepažeisti šių esminių principų, ypač tolerancijos, lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo.    

Nebaigtinis pagrindinių veiklų, kurios gali būti remiamos pagal šį kvietimą teikti paraiškas, sąrašas:  

 sporto veikla, kuria siekiama skatinti pabėgėlių dalyvavimą; 

 su pabėgėlių dalyvavimu susijusios veiklos ir gerosios praktikos rengimas, nustatymas, 

skatinimas ir dalijimasis jomis, skatinant sporto veiklą, kuria aiškiai siekiama integruoti pabėgėlius 

į priimančiąsias bendruomenes.  

 

Ši veikla turi būti vykdoma ES valstybėje narėje.  

Įgyvendinimo laikotarpis: 

 veikla negali būti pradedama anksčiau nei 2019 m. sausio 1 d.; 

 veikla turi būti baigta iki 2019 m. gruodžio 31 d. 

 

                                                           
1
 Kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje (Oficialusis leidinys C 326, 2012 10 26, p. 0001–0390): 

„Sąjunga yra grindžiama šiomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir 
pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises. Šios vertybės yra bendros valstybėms 
narėms, gyvenančioms visuomenėje, kurioje vyrauja pliuralizmas, nediskriminavimas, tolerancija, teisingumas, 
solidarumas ir moterų bei vyrų lygybė.“ 
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Paraiškos dėl projektų, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis, nei numatyta šiame kvietime teikti 

paraiškas, nebus priimtos. 

 

4. Dotacijos skyrimo kriterijai 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus: 

 Projekto aktualumas (1-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų) 

Vertinama:  

 tai, kokiu mastu pasiūlymu prisidedama prie tikslo remti pabėgėlių integraciją per sportą į 

priimančiųjų ES šalių visuomenes; 

 tai, kokiu mastu pasiūlymas pagrįstas aktualiu ir konkrečiu pabėgėlių ir priimančiųjų 

bendruomenių poreikių nustatymu; 

 ar pasiūlymo tikslai aiškiai apibrėžti, realūs ir jais siekiama spręsti pabėgėliams ir priimančiosioms 

bendruomenėms aktualius klausimus. 

 

 Kokybė (2-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų) 

Siūlomos veiklos bendros struktūros ir įgyvendinimo kokybė bei metodika, kaip ketinama pasiekti 

tikslų: 

 išlaidų veiksmingumas (projekto išlaidų veiksmingumas ir tai, ar kiekvienai veiklai skiriami tinkami 

ištekliai); 

 siūlomų veiksmų tvarumas (veiksmų, kurie bus vykdomi, mastas, be kita ko, pasibaigus 

projektui); 

 biudžeto pasiūlymas (projekto tikslų, metodikos, veiklos ir siūlomo biudžeto suderinamumas); 

 siūlomos metodikos kokybė ir tinkamumas. 

 

 Projekto valdymas (3-ias kriterijus) (ne daugiau kaip 20 taškų):  

Vertinama: 

 tai, kokiu mastu pareiškėjas įrodo savo gebėjimą organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti įvairius 

siūlomų veiklų aspektus; 

 tai, kokiu mastu projekto įgyvendinimo grupę sudaro asmenys, turintys tinkamos įvairios patirties 

ir ekspertinių žinių, kurios leidžia sėkmingai pasiekti numatytus projekto rezultatus; 

 siūlomos grupės sudėtis bei tinkamumas ir grupės nariams paskirtos užduotys. 

 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 taškų skalę, taškus skiriant pagal pirmiau 

nurodytą sistemą. 

Mažiausias taškų skaičius už pirmąjį ir antrąjį kriterijus kartu sudėjus – 60. 

Be to, už visus kriterijus kartu sudėjus būtina surinkti ne mažiau kaip 70 taškų. Paraiškos, įvertintos 

mažiau taškų, bus atmestos. 
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5. Skiriamas biudžetas 

Visam projektų bendrojo finansavimo biudžetui numatoma skirti 1 400 000 EUR. 

ES dotacija negali viršyti didžiausios bendro finansavimo dalies, kuri sudaro 80 proc. tinkamų finansuoti 

sąnaudų. Vėlesnių metų asignavimai bus patvirtinti vėliau. 

Didžiausia dotacija – 60 000 EUR. 

Komisija ketina finansuoti apie 25 pasiūlymus. 

Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas. 

 

6. Paraiškų pateikimo terminas 

Dotacijų paraiškos turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų, naudojant elektroninę formą, kurią 

galima rasti kvietimo teikti paraiškas interneto svetainėje. 

Tinkamai užpildyta paraiškos forma turi būti pateikta iki 2018 m. birželio 7 d. (12.00 val. Briuselio laiku). 

Popierine forma, faksu, e. paštu ar kitu būdu išsiųstos paraiškos nebus priimtos. 

 

7. Papildoma informacija 

Jei kyla klausimų, kreipkitės šiuo e. paštu:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

