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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS: EAC/S16/2018 

Sports kā bēgļu integrācijas un sociālās iekļaušanas līdzeklis 

 

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts tam, lai saskaņā ar Komisijas 2018. gada 21. marta 

Lēmumu C(2018) 1602 ieviestu izmēģinājuma projektu īstenošanas 2018. gada darba programmu. 

Tā kā arvien vairāk bēgļu vēlas apmesties Eiropas Savienībā, palielinās vajadzība pēc veiksmīgas 

integrācijas un sociālās iekļaušanas iniciatīvām.  

Sports ir viens no iespējamajiem veidiem, kā lieliski integrēt bēgļus, un aizvien biežāk bēgļiem jaunajā 

sabiedrībā palīdz integrēties ar vietējiem sporta projektiem.  Eiropas Savienībā dalībvalstu līmenī vai 

Eiropas Savienības programmās ir sāktas dažādas iniciatīvas un jau tiek īstenoti novatoriski projekti. 

Sporta kā sociālās iekļaušanas līdzekļa potenciāls jau ir labi dokumentēts. Sporta projekti palīdz bēgļiem 

sociāli integrēties jaunajā sabiedrībā, un daudzās ES dalībvalstīs arvien biežāk tiek izmantotas šo 

projektu radītās iespējas. Arī šis izmēģinājuma projekts sekmē bēgļu integrāciju ar sporta palīdzību. 

1. Mērķi 

Turpinot 2016. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus “Bēgļiem paredzēto HEPA politikas pasākumu 

un darbību popularizēšana” un 2017. gada uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus “Sports kā bēgļu 

integrācijas un sociālās iekļaušanas līdzeklis”, pašreizējā uzaicinājuma mērķis ir atbalstīt vietējus sporta 

projektus, kuru uzmanības centrā ir bēgļu integrācija. Tiks atlasīti aptuveni 25 projekti. Šajos projektos 

jāiesaista vietējās sporta organizācijas, un resursi jākoncentrē uz pasākumiem, kuros piedalās gan 

sievietes, gan vīrieši, un sporta pasākumos, kuros piedalās abi dzimumi, jāiesaista bēgļi, it īpaši jaunieši 

(līdz 30 gadu vecumam). 

Papildus konkrētiem pasākumiem, kuru mērķis ir integrēt bēgļus ar sporta starpniecību, gaidītie rezultāti 

ir, piemēram, šādi: 

 tiek veicināta bēgļu un uzņēmēju kopienu tieša iesaistīšanās stratēģiski svarīgās vietās ES; 

 tiek veicināta Eiropas mēroga pieeja, kas palielina Eiropas uzņēmēju kopienu spējas ar sporta 

palīdzību veiksmīgi iesaistīt un integrēt bēgļus. 

Šīs darbības galvenais mērķis ir apzināt un atbalstīt labu praksi Eiropas Savienībā; tās mērķis ir arī 

sekmēt tādu metožu izstrādi, ar ko sistemātiski un atkārtoti izvērtēt ietekmi. Informācijai par centieniem 

bēgļus integrēt ar sporta palīdzību vajadzētu būt pieejamai sakaru veidošanas platformā. 

“Bēglis” ir persona, kurai ir oficiāls bēgļa statuss ES dalībvalstī, kā arī persona, kura ir oficiāli iesniegusi 

pieteikumu uz bēgļa statusa piešķiršanu ES un kuras pieteikums vēl nav izskatīts.  Šis uzaicinājums 

iesniegt priekšlikumus neattiecas uz migrantu izcelsmes personām, kuras nav “bēgļi”.  

Izmēģinājuma projekta īstenošanā pienācīgi tiks ņemta vērā papildināmība ar ES Erasmus+ sporta 

programmu un pasākumiem, kuri arī ir atbilstīgi saskaņā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu 

(AMIF), kā arī ar tiem pasākumiem, kurus patlaban finansē saskaņā ar izmēģinājuma projektu par 

veselību veicinošu fizisko aktivitāšu popularizēšanu visā Eiropā. 
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2. Atbilstības kritēriji 

Lai projekti varētu pretendēt uz atbalstu, pretendentiem, kas tos iesniedz, jāatbilst šādiem kritērijiem: 

 tā ir publiska vai privāta organizācija ar juridiskās personas statusu, kas aktīvi darbojas sporta 

jomā un organizē sporta pasākumus. Fiziskas personas nav tiesīgas iesniegt priekšlikumus, lai 

saņemtu dotāciju saistībā ar šo uzaicinājumu; 

 to juridiskajai adresei jābūt reģistrētai kādā no 28 ES dalībvalstīm.  

 

Atbilstoši ir tikai tie pieteikumi, kurus iesniegušas juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību ES 

dalībvalstīs. 

Pieteikuma iesniedzējiem no Apvienotās Karalistes: ievērojiet, ka atbilstības kritēriji jāizpilda visā dotāciju 

periodā. Ja dotāciju piešķiršanas periodā Apvienotā Karaliste izstāsies no ES, nenoslēdzot nolīgumu ar 

ES, kas jo īpaši garantē, ka Apvienotās Karalistes pieteikuma iesniedzēji arī turpmāk būs tiesīgi saņemt 

dotācijas, jūs vairs nesaņemsiet ES finansējumu (iespēju robežās turpinot piedalīties) vai arī jums 

nāksies atstāt projektu, pamatojoties uz dotāciju nolīguma II.17.2. pantu. 

 

3. Atbilstīgās darbības 

Ierosinātajās darbībās resursi jākoncentrē uz sporta projektiem, kuros piedalās sievietes un vīrieši. 

Darbību pamatā jābūt Eiropas kopējām vērtībām
1
 un pamatprincipiem, it īpaši iecietībai, dzimumu 

līdztiesībai un nediskriminēšanai.    

Turpmāk sniegts neizsmeļošs saraksts ar galvenajām darbībām, kuras var pretendēt uz atbalstu saskaņā 

ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus:  

 sporta pasākumi, kuru mērķis ir veicināt bēgļu piedalīšanos; 

 darbību un labas prakses izstrādāšana, noteikšana, veicināšana un apmaiņa saistībā ar bēgļu 

dalību sporta pasākumos ar skaidru mērķi viņus integrēt uzņēmējvalsts sabiedrībā.  

 

Šīs darbības jāveic ES dalībvalstīs.  

Īstenošanas periods: 

 darbības nedrīkst sākties agrāk kā 2019. gada 1. janvārī; 

 darbībām jābūt pabeigtām līdz 2019. gada 31. decembrim. 

 

Netiks pieņemti projektu pieteikumi, kurus paredzēts īstenot ilgāk, nekā norādīts šajā uzaicinājumā 

iesniegt priekšlikumus. 

 

4. Piešķiršanas kritēriji 

                                                           
1
 Kā paredz Līguma par Eiropas Savienību 2. pants (Oficiālais Vēstnesis C 326, 26.10.2012. 0001.–0390. lpp.): 

“Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, 
tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Šīs vērtības dalībvalstīm ir kopīgas sabiedrībā, kur valda 
plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība.” 
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Atbilstīgos pieteikumus novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus: 

 Projekta atbilstība (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) 

Tas, cik lielā mērā:  

 priekšlikums palīdz sasniegt mērķi — atbalstīt bēgļu integrāciju ES uzņēmējvalsts sabiedrībā ar 

sporta palīdzību; 

 priekšlikums balstās uz bēgļu un uzņēmēju kopienu vajadzību atbilstošu un konkrētu noteikšanu; 

 priekšlikuma mērķi ir skaidri definēti, ir reālistiski un risina bēgļiem un uzņēmējām kopienām 

svarīgus jautājumus. 

 

 Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) 

Ierosināto darbību koncepcijas un īstenošanas kvalitāte un mērķu sasniegšanai izvēlētā 

metodika: 

 izmaksu efektivitāte (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā, un vai katrai darbībai tiek piešķirti 

atbilstoši līdzekļi); 

 ierosināto pasākumu ilgtspēja (cik lielā mērā pasākumi tiks īstenoti arī pēc projekta beigām); 

 budžeta priekšlikums (projekta mērķu, metodikas, darbību un ierosinātā budžeta saskaņotība); 

 ierosinātās metodikas kvalitāte un iespējamība. 

 

 Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti):  

 tas, cik lielā mērā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un īstenot 

dažādos ierosināto darbību aspektus; 

 tas, cik lielā mērā projekta grupai ir piemērots pieredzes un zināšanu apvienojums, kas palīdz 

sekmīgi sasniegt gaidāmos projekta rezultātus; 

 ierosinātās grupas sastāvs un piemērotība un grupas locekļiem uzticētās funkcijas un to 

piemērotība. 

 

Izejot no iepriekš minētā izvērtējuma, atbilstīgajiem pretendentiem piešķirs punktus (no pavisam 

100 punktiem). 

Par pirmo un otro kritēriju kopā jāsaņem vismaz 60 punkti. 

Turklāt par visiem piešķiršanas kritērijiem kopā jāsaņem vismaz 70 punkti. Pieteikumi, kas nesaņems 

minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 

 

5. Pieejamais budžets 

Projektu līdzfinansēšanai rezervētais kopējais budžets tiek lēsts EUR 1 400 000 apmērā. 

ES dotācija nepārsniedz maksimālo līdzfinansējuma likmi — 80 % no izmaksām, par kurām ir tiesības 

saņemt finansējumu. Apropriācijas nākamajiem gadiem tiks apstiprinātas vēlāk. 
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Maksimālais dotācijas apjoms būs EUR 60 000. 

Komisija paredz finansēt apmēram 25 priekšlikumus. 

Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 

 

6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Dotāciju pieteikumiem jābūt sagatavotiem kādā no ES oficiālajām valodām, izmantojot elektronisko 

veidlapu, kas atrodas uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tīmekļa lapā. 

Pienācīgi aizpildīta pieteikuma veidlapa jāiesniedz līdz 07.06.2018. (plkst. 12.00 pēc Briseles laika). 

Uz papīra, pa faksu, pa e-pastu vai citā veidā iesūtītie pieteikumi netiks pieņemti. 

 

7. Papildu informācija 

Ja jums ir jautājumi, rakstiet uz  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

