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ΘΕΜΑ: Ο αθλητισµός ως µέσο για την ενσωµάτωση και την κοινωνική
ένταξη των προσφύγων (Πρόσκληση Υποβολής ΠροτάσεωνEAC/S16/2017)
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο να υλοποιήσει το
πρόγραµµα εργασίας του 2017 σύµφωνα µε την απόφαση C(2017) 3847
της Επιτροπής της 9-6-2017 σχετικά µε την έγκριση του ετήσιου
προγράµµατος εργασίας του 2017 για την εφαρµογή των πιλοτικών έργων.
Το δυναµικό του αθλητισµού ως µέσου για την κοινωνική ένταξη έχει πλέον
τεκµηριωθεί πλήρως. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες που παρέχουν τα
αθλητικά έργα για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων
στις κοινότητες υποδοχής αξιοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε πολλά
κράτη µέλη. ∆εδοµένου ότι ο αθλητισµός είναι ένα από τα µέσα που θα
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων,
ιδίως τα τοπικά έργα αθλητισµού θα µπορούσαν να διαδραµατίσουν ολοένα
και µεγαλύτερο ρόλο στην προσπάθεια να διευκολυνθεί η ένταξη των
προσφύγων στις νέες κοινότητες. Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο
επίπεδο των κρατών µελών ή στο πλαίσιο των προγραµµάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ένα µεγάλο εύρος πρωτοβουλιών και ήδη
εφαρµόζονται καινοτόµα έργα. Ωστόσο, δεδοµένου του αυξανόµενου
αριθµού των προσφύγων που σκοπεύουν να εγκατασταθούν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχει σαφώς αυξηµένη ανάγκη για πρωτοβουλίες
αποτελεσµατικής ενσωµάτωσης και κοινωνικής ένταξης. Αυτό το πιλοτικό
έργο αποτελεί συµβολή στην εν λόγω προσπάθεια και στην καλύτερη
ενσωµάτωση των προσφύγων µέσω του αθλητισµού.
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1. Στόχοι
Σε συνέχεια της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2016 σχετικά µε
την «Προώθηση των µέτρων πολιτικής και δράσεων για τους πρόσφυγες για
τη σωµατική δραστηριότητα για τη βελτίωση της υγείας (HEPA)», το τρέχον
έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη τοπικών αθλητικών έργων που
επικεντρώνονται στην ενσωµάτωση των προσφύγων. Θα επιλεγούν
περίπου 20 έργα. Στα έργα αυτά θα πρέπει να περιλαµβάνονται τοπικές
αθλητικές οργανώσεις και να λαµβάνεται υπόψη η ισότητα των φύλων, ιδίως
µε τη συµµετοχή των γυναικών προσφύγων σε αθλητικές δραστηριότητες.
Μια σηµαντική διάσταση του έργου αυτού θα είναι η συµµετοχή των
τοπικών αθλητικών συλλόγων στην ενσωµάτωση των προσφύγων,
χρησιµοποιώντας την τοπική εµπειρογνωµοσύνη που υπάρχει στα κράτη
µέλη της ΕΕ.
Πέρα από τις συγκεκριµένες δράσεις που στοχεύουν στην ενσωµάτωση των
προσφύγων µέσω του αθλητισµού, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα
περιλαµβάνουν τα εξής:
• Την προώθηση της άµεσης συµµετοχής των προσφύγων και των
κοινοτήτων υποδοχής στο έργο.
• Το σχεδιασµό ενός έργου που να µπορεί να διαδίδεται και, υπό την έννοια
αυτή, την προώθηση µιας ευρωπαϊκής προσέγγισης, που να αυξάνει τις
δυνατότητες των ευρωπαϊκών κοινωνιών υποδοχής να συµµετάσχουν µε
επιτυχία και να ενσωµατώσουν τους πρόσφυγες µέσω του αθλητισµού.
Βασικός στόχος της δράσης αυτής είναι να προσδιοριστούν και να
υποστηριχθούν οι καλές πρακτικές στην ΕΕ· στόχος επίσης είναι να
προωθηθεί η ανάπτυξη µεθόδων αξιολόγησης του αντικτύπου µε τρόπο
που να είναι συστηµατικός και να µπορεί να αναπαράγεται. Οι προσπάθειες
που καταβάλλονται για την ένταξη των προσφύγων µέσω του αθλητισµού
θα πρέπει να είναι διαθέσιµες σε µια πλατφόρµα δικτύωσης. Ο όρος
«πρόσφυγας» αναφέρεται στα άτοµα τα οποία έχουν επίσηµο καθεστώς
πρόσφυγα σε κράτος µέλος της ΕΕ καθώς και στα άτοµα που έχουν
υποβάλει επισήµως αίτηση αναγνώρισης καθεστώτος πρόσφυγα στην ΕΕ
και των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν ακόµα διεκπεραιωθεί. Τα άτοµα µε
µεταναστευτικές καταβολές που δεν είναι «πρόσφυγες» εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Η
εφαρµογή του πιλοτικού έργου θα λάβει δεόντως υπόψη τη
συµπληρωµατικότητα µε το αθλητικό πρόγραµµα Erasmus+ της ΕΕ καθώς
και τις δράσεις που είναι επιλέξιµες στο πλαίσιο του Ταµείου Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) αλλά και εκείνες που
χρηµατοδοτούνται επί του παρόντος στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου
«προώθηση της σωµατικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας σε
ολόκληρη την Ευρώπη».
2. Κριτήρια επιλεξιµότητας
Για να είναι επιλέξιµα, τα έργα πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που
πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:
- να είναι δηµόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισµοί µε νοµική προσωπικότητα και
αποδεδειγµένη επιτυχή εµπειρία όσον αφορά την αντιµετώπιση διαδικασιών
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ριζοσπαστικοποίησης (φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιµα για την
υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης)·
- να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα 28 κράτη µέλη της ΕΕ.
Επιλέξιµες είναι µόνο οι αιτήσεις από νοµικές οντότητες εγκατεστηµένες στα
κράτη µέλη της ΕΕ.
3 Επιλέξιµες δραστηριότητες
Οι επιλέξιµες δραστηριότητες πρέπει να έχουν αποδεδειγµένη µεθοδολογία
ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων και ισόρροπη συµµετοχή ανδρών
και γυναικών σε κάθε προτεινόµενη δραστηριότητα. Παρακάτω παρατίθεται
ενδεικτικός κατάλογος των κύριων δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιµες στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης:
• αθλητικές δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προώθηση της
συµµετοχής των προσφύγων, διοργανωµένες µε προσέγγιση ισόρροπης
εκπροσώπησης των φύλων και οι οποίες συµπεριλαµβάνουν τον τοπικό
πληθυσµό·
• ανάπτυξη, προσδιορισµός, προώθηση και ανταλλαγή δραστηριοτήτων και
ορθών πρακτικών σχετικά µε τη συµµετοχή των προσφύγων σε αθλητικές
δραστηριότητες µε σαφή στόχο την ενσωµάτωσή τους στις κοινωνίες
υποδοχής·
• δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σχετικά µε την πρακτική και
αποδεδειγµένη προστιθέµενη αξία του αθλητισµού σε σχέση µε την
ενσωµάτωση των προσφύγων στις κοινωνίες, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη
την ισότητα των φύλων·
• προετοιµασία, ανάπτυξη και εφαρµογή προγραµµάτων και εργαλείων
εκπαίδευσης και κατάρτισης·
• δράσεις διάδοσης στον τοµέα του αθλητισµού· • δικτύωση έργων στον
τοµέα του αθλητισµού· Οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να λαµβάνουν
χώρα στα κράτη µέλη της ΕΕ.
Περίοδος υλοποίησης: οι δραστηριότητες δεν µπορούν να αρχίσουν πριν
από την 01-01-2018 και πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31-12-2018.
Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραµµατιστεί να διαρκέσουν µεγαλύτερο
διάστηµα από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές.
4. Κριτήρια ανάθεσης
Οι επιλέξιµες αιτήσεις / τα επιλέξιµα έργα θα αξιολογηθούν µε βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
α. Συνάφεια του έργου (κριτήριο 1) (κατ’ ανώτατο όριο 40 µόρια):
- Ο βαθµός στον οποίο η πρόταση συµβάλλει στον στόχο της στήριξης της
ένταξης των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής της ΕΕ µέσω του
αθλητισµού.
- Ο βαθµός στον οποίο:
η πρόταση βασίζεται σε σαφή προσδιορισµό των ειδικών τοπικών
αναγκών των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης·
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οι στόχοι είναι σαφώς καθορισµένοι και εφικτοί και αντιµετωπίζουν
ζητήµατα σχετικά µε τις συµµετέχουσες οργανώσεις και οµάδεςστόχους·
β. Ποιότητα (κριτήριο 2) (κατ’ ανώτατο όριο 40 µόρια):
- Η ποιότητα του συνολικού σχεδιασµού και της υλοποίησης των
προτεινόµενων δραστηριοτήτων και της µεθοδολογίας για την επίτευξη των
στόχων:
οικονοµική αποδοτικότητα του έργου (ο βαθµός αποδοτικότητας του
έργου από πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε
δραστηριότητα)·
βιωσιµότητα των προτεινόµενων δράσεων (ο βαθµός στον οποίο οι
δράσεις θα υλοποιούνται και µετά το τέλος του έργου)·
δηµοσιονοµική πρόταση (η συνοχή µεταξύ των στόχων, της
µεθοδολογίας, των δραστηριοτήτων και του προτεινόµενου
προϋπολογισµού)·
ποιότητα και σκοπιµότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας.
γ. ∆ιαχείριση του έργου (κριτήριο 3) (κατ’ ανώτατο όριο 20 µόρια):
- Ο βαθµός στον οποίο ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του να
οργανώσει, να συντονίσει και να υλοποιήσει τις διάφορες επιµέρους πτυχές
των προτεινόµενων δραστηριοτήτων:
- το έργο περιλαµβάνει κατάλληλο µείγµα εµπειρίας και εµπειρογνωµοσύνης
για την επιτυχή έκβαση κάθε πτυχής του έργου·
- η σύνθεση και η καταλληλότητα της προτεινόµενης οµάδας
(συµπεριλαµβανοµένων των ατόµων που έχουν αποδεδειγµένη πείρα στη
διοργάνωση και επιτυχή υλοποίηση αθλητικών δραστηριοτήτων) και οι
ρόλοι που ανατίθενται στα µέλη της οµάδας.
Στις επιλέξιµες αιτήσεις θα χορηγηθούν µόρια από σύνολο 100 µορίων,
βάσει των προαναφερθέντων κριτηρίων. Για το πρώτο και το δεύτερο
κριτήριο θα αποδοθεί τουλάχιστον το 65% των µορίων. Επιπλέον, 70
τουλάχιστον µόρια θα αποδοθούν για όλα τα κριτήρια ανάθεσης από κοινού.
Οι αιτήσεις µε βαθµολογία κάτω από τα όρια αυτά θα απορριφθούν.
5. ∆ιαθέσιµος προϋπολογισµός
Ο συνολικός διαθέσιµος προϋπολογισµός για τη συγχρηµατοδότηση των
έργων ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης
είναι 60.000 ευρώ. Η Επιτροπή σκοπεύει να χρηµατοδοτήσει περίπου 20
προτάσεις. Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος να µη χορηγήσει
όλα τα διαθέσιµα κονδύλια.
6. Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων
Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε µία από τις επίσηµες
γλώσσες της ΕΕ, µε βάση το έντυπο αίτησης που σχεδιάστηκε ειδικά για τον
σκοπό αυτό και διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
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http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
Το έντυπο αίτησης, δεόντως συµπληρωµένο, πρέπει να αποσταλεί
ταχυδροµικώς (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδροµείου) ή µε
υπηρεσία ταχυµεταφορών έως τις 18 Αυγούστου 2017 στις 16:00 (ώρα
Βρυξελλών).
7. Περισσότερες πληροφορίες
Για τυχόν ερωτήσεις, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις.
H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) I.Κ.Υ.
Εθνική Μονάδα ERASMUS+
Τµήµα Προγραµµάτων Ε.Ε.
Ε-mail: edroutsa@iky.gr
2) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
3) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
4) ΠΕ∆ της Χώρας
5) Κ.Ε.∆.Ε.
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr),
6) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
7) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
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(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
10) Πανεπιστήµιο Πειραιώς-Βιβλιοθήκη,
Επικεφαλής Κέντρων
Ευρωπαϊκής Τεκµηρίωσης
Καραολή και ∆ηµητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς
Εσωτερική ∆ιανοµή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα
3.
Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και
∆ιοικητικής Υποστήριξης
4. ∆/νση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και
δράσεις-∆ιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ- Προγράµµατα & ΣυνεργασίεςΕνηµερώσεις-Ανακοινώσεις)
5.
Aυτοτελές Τµήµα ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων
6.
∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
•
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
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