#BeInclusive FELHÍVÁS

Az Európai Bizottság idén újra meghirdette a #BeInclusive díjra szóló jelölési
felhívását, amely a sportra úgy tekint, mint a társadalmi integráció eszközére.
A #BeInclusive díj meghirdetésével és odaítélésével az Unió azokat a
szervezeteket kívánja elismerésben részesíteni, akik azon dolgoznak, hogy
hátrányos helyzetű embertársaink a sporton keresztül kerüljenek közelebb az
elfogadottsághoz, a jobb társas kapcsolatokhoz, egy támogató közeghez.
A pályázók lehetnek állami vagy magánjogi intézmények, non-profit vagy forprofit szervezetek is. Az érdeklődők közvetlenül is pályázhatnak az Európai
Bizottság honlapján: #Beinclusive page, a Magyar Szabadidősport Szövetség
ugyanakkor felajánlja közreműködését a non-profit és önkormányzati szektor
szereplői számára a pályázati folyamatban.
Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, akik a saját környezetükben élő
hátrányos helyzetű csoportok bevonására és a velük szemben fennálló
társadalmi egyenlőtlenségek kiegyensúlyozására a sportot használják.

Olyan programok jelölését támogatjuk, amelyek az adott közösségben nem
csak alkalmi jellegűen, hanem rendszeresen elérhetőek és jelentős hatással
vannak mind a hátrányos helyzetű csoportok, mind az ott élő többségi
társadalom tagjaira, legyen szó lokális, regionális vagy országos programról.
További feltétel, hogy a programról olyan vizuális dokumentáció álljon
rendelkezésre, amely jó minőségben tükrözi az aktivitások jellegét és
hangulatát, illetve előnyt jelent, ha van rendszeresen karbantartott, online
kommunikációs felület is.
Kérjük, hogy a pályázati anyagokat az alábbi kérdések mentén állítsák össze:
• A pályázó szervezet rövid bemutatása (típus, tevékenységi kör,
méret/alkalmazottak száma, stb.) (max. 2000 karakter)
• A program bemutatása, a társadalmi inklúziót segítő elemek leírása (max.
2500 karakter)
• A program eredményeinek/hatásának leírása a résztvevő közösségekre
(max. 1000 karakter)
• Írja le, hogy a program mennyire ismételhető meg más közegben (max.
500 karakter)
• Írja le, hogy a program mennyiben alapul kreatív ötleteken,
megoldásokon (max. 500 karakter)
• A program költség-hatékonyságának és fenntarthatóságának bemutatása
(max. 1000 karakter)
• Írja le, hogy a program hogyan képes elérni a sporthoz nehezen
hozzáférő célcsoportokat, és mennyiben járul hozzá a nők és férfiak
közötti egyenlőség megteremtéséhez? (max. 1000 karakter)
• Jelezze, ha az elmúlt 12 hónapban uniós programban pályázatot nyújtott
be vagy támogatásban részesült
• Csatoljon 4 jó minőségű fényképet
• Tüntesse fel a rendszeresen frissített, online kommunikációs felület,
amelyen a programról kommunikálnak

• Adjon

meg

kapcsolattartó

személyt,

telefonos

és

e-mailes

elérhetőséggel.
A pályázati folyamat:
- A pályázatok beérkezési határideje: 2020. június 17. szerda 14.00 óra
- Beküldés módja: elektronikusan az info@masport.hu címre, #BeInclusive
tárggyal
- 2020. június 23-ig a beérkezett pályázatokat a Magyar Szabadidősport
Szövetség előzetesen értékeli és dönt a magyar jelöltről
- A pályázók kiértesítése után kapcsolatfelvétel a jelölt szervezet
képviselőjével és a pályázat véglegesítése
- 2020. június 29-én a díjjelölt pályázat benyújtása az Európai Bizottság
felé
Értékelés:
- Az értékelést az Európai Bizottság szakértői végzik
Eredményhirdetés:
- Az Európai Bizottság 9 pályázót választ ki a második fordulóba, amelyek
közül 3 nyertest hirdetnek
- Az eredményhirdetésre és díjátadóra 2020 decemberében, Brüsszelben
kerül sor
- A nyertesek személyesen is bemutathatják a programjukat
- A 9 második fordulóba választott és a 3 nyertes pályázat pénzbeli
elismerésben is részesül

