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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/S06/2020 

 

Наблюдение и наставничество чрез спорт на млади хора, изложени на риск от 

радикализация 

 

 

Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на годишната работна 

програма за 2020 г. в съответствие с Решение C(2020) 1194 на Комисията от 4 март 2020 г. 

 

В съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно подпомагането на 

предотвратяването на радикализацията, водеща до насилнически екстремизъм, се 

подчертава, че предотвратяването на радикализацията е ключов елемент на борбата срещу 

тероризма в ЕС. 

 

Мерките и инициативите, насочени към предотвратяване на радикализацията, най-често се 

разработват и прилагат на място — на местно, регионално или национално равнище. 

Техният замисъл и изпълнение са основно от компетентността на държавите членки, 

регионалните и местните органи. Местните участници обикновено са в най-изгодна 

позиция да откриват и предотвратяват случаи на радикализация, както и да насърчават 

ефикасно интеграцията посредством спорта. Същевременно ЕС може да допринесе 

значително в борбата против радикализацията и да играе подкрепяща роля. Сходното 

естество на предизвикателствата, пред които са изправени държавите членки, както и 

техният мащаб и взаимозависим характер обосновават необходимостта от повишаване на 

степента на сътрудничество, изграждане на мрежи и обмен на добри практики на 

равнището на ЕС. 

 

Спортът може да играе роля за справяне с радикализацията, както и за по-добра 

интеграция на хората в обществото, като така може да допринесе за засилването на 

ценности като толерантността, интеграцията и междукултурния диалог. 
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1. Цели 

Настоящото действие има за цел да подкрепя свързани със спорта проекти, организирани 

от спортни организации и федерации в сътрудничество с публични органи (включително 

общини), местни участници и гражданското общество. Действието ще се съсредоточи 

върху предотвратяването на радикализацията, по-специално като бъдат подпомагани 

млади хора, изложени на риск от изключване и радикализация, да се интегрират по-добре 

в обществото, в което живеят. То ще се съсредоточи върху практикуването на спорт и 

физическа активност като средство за насърчаване на по-доброто приобщаване към дадена 

група или към обществото като цяло. Особен акцент ще бъде поставен върху райони, 

изправени пред социални проблеми. Ще бъде взето предвид измерението, свързано с 

равенството между половете. 

 

Подготвителното действие ще включва спортнa организация и/или федерации, които в 

сътрудничество с местни органи и организации, работещи в областта на борбата с 

радикализацията, ще предлагат инструменти и подходящи дейности и наставничество за 

предотвратяване на процесите на радикализация.  

 

Очакваните резултати включват: 

• достъп до спорт и физическа активност на групи, изложени на риск от изключване 

и радикализация; 

• обучение на треньори и персонал, работещи в сферата на интеграцията чрез спорт; 

• изграждане на мрежи и партньорства на равнището на ЕС;  

• по-добра интеграция в обществата в ЕС на хора, изложени на риск от 

радикализация, по-специално на младежите. 

 

Предложените проекти трябва да бъдат ръководени от спортни организации, по-

специално представителни спортни организации, като например европейски спортни 

федерации. В тях трябва да участват национални, регионални или местни членове на тези 

спортни организации. Ще бъдат избрани приблизително 7 проекта. 
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2. Критерии за допустимост 

 

За да бъдат допустими, проектите трябва да бъдат представени от заявители, които 

отговарят на следните изисквания:  

• да бъдат публична или частна организация с юридическа правосубектност, чиято 

основна дейност е в областта на спорта и която организира редовно спортни дейности и 

състезания; 

• да имат седалище, регистрирано в една от държавите — членки на ЕС. 

 

Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства по настоящата покана. 

Моля, имайте предвид, че вследствие на влизането в сила на 1 февруари 2020 г. на 

Споразумението за оттегляне между ЕС и Обединеното кралство, и по-специално член 

127, параграф 6, и членове 137 и 138 от него, позоваванията на физически или юридически 

лица, пребиваващи или установени в държава членка на Европейския съюз, следва да се 

разбират като включващи физическите или юридическите лица, пребиваващи или 

установени в Обединеното кралство. Поради това пребиваващите в Обединеното кралство 

физически или юридически лица отговарят на условията за участие в тази покана. 

 

3 Допустими дейности 

Предложените дейности трябва да се извършват в поне 5 различни държави — членки на ЕС. 

 

Неизчерпателен списък на основните дейности, допустими за финансиране съгласно 

настоящата покана за представяне на предложения, е посочен по-долу: 

• развитие на спортни и физически дейности за хора, изложени на риск от 

радикализация; 

• проектиране и разработване на мрежи на равнището на ЕС между организациите, 

занимаващи се с предотвратяването чрез спорт на маргинализацията и радикализацията; 

• организиране на работни срещи, семинари и конференции, насочени към 

разпространяването на информация, експертен опит и възможности за сътрудничество, 

свързани с предотвратяването чрез спорт на маргинализацията и радикализацията;  
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• разработване, набелязване, насърчаване и обмен на дейности и добри практики на 

равнището на ЕС за мониторинг и наставничество чрез спорт на хора, изложени на риск от 

радикализация. 

 

Дейностите трябва да се осъществяват в държавите — членки на ЕС. Продължителността 

на дейностите следва да бъде минимум 24 месеца и максимум 36 месеца. 

 

Период на изпълнение: 

• дейностите не може да започват преди 1.1.2021 г.; 

• дейностите трябва да приключат най-късно до 31.12.2023 г. 

 

Заявления за проекти, планирани да продължат за по-къс или по-дълъг период от 

посочения в настоящата покана за представяне на предложения, няма да бъдат приемани. 

 

4. Критерии за възлагане 

Допустимите заявления ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии: 

 

 адекватност на проекта (критерий 1) (максимум 40 точки — минимален праг 

от 20 точки): 

 

o до каква степен предложението допринася за целите и приоритетите на 

действието, посочено по-горе; 

o доколко предложението се основава на конкретно определени специфични 

местни потребности от дейности, насочени към предотвратяване на 

радикализацията;  

o доколко целите са ясно определени, реалистични и са насочени към 

решаване на проблеми, които имат отношение към участващите 

организации и целевите групи; 

 

 качество (критерий 2) (максимум 40 точки — минимален праг от 20 точки):  
 

качеството на цялостните замисъл и изпълнение на предложените дейности и 

методика за постигане на целите; 
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 разходната ефективност (степента на ефективност на проекта по отношение 

на разходите и правилно разпределение на наличните ресурси за отделните 

дейности); 

 устойчивостта на предложените действия (степента, до която действията ще 

се извършват и след края на проекта); 

 бюджетното предложение (съгласуваността на целите, методиката и 

дейностите по проекта с предложения бюджет); 

 качеството и осъществимостта на предложената методика; 

 управление на проекта (критерий 3) (максимум 20 точки — минимален праг 

от 10 точки):  
 

- доколко кандидатът демонстрира своята способност да организира, координира и 

осъществява 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 годността на предложения екип (включително лицата, които имат 

доказан опит в организирането и осъществяването на успешни спортни дейности) и 

ролите, разпределени на членовете на екипа. 

 

На допустимите заявления ще бъдат присъждани точки, които могат да бъдат максимум 100, 

като се взема предвид горепосочената относителна тежест. Ще се прилага минимален праг от 

60 точки. Заявленията, които попадат под посочените прагове, ще бъдат отхвърлени. 

 

5. Наличен бюджет 

Прогнозният общ бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата 

покана за представяне на предложения, възлиза на 900 000 EUR. 

Безвъзмездните средства от ЕС са ограничени до максимален процент на съфинансиране 

от 80 % от допустимите разходи. 

Безвъзмездните средства ще бъдат максимум 200 000 EUR на проект. 

Безвъзмездните средства ще бъдат минимум 100 000 EUR на проект. 

Комисията очаква да финансира около 4 предложения (тоест да подпише 4 споразумения 

за предоставяне на безвъзмездни средства на стойност от средно 225 000 EUR). 

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства. 
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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 

22.6.2020 г., 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време. Заявления, изпратени на хартия, по факс, 

по електронна поща или по друг начин, няма да бъдат приемани. 

 

7. Допълнителна информация 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

