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INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/S06/2020 

 

Monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering 

 

Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2020 i 

overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2020) 1194 af 4. marts 2020. 

 

I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget om "støtte til forebyggelse af radikalisering, der fører til voldelig 

ekstremisme", blev det understreget, at forebyggelse af radikalisering er et centralt element i kampen mod 

terrorisme i EU. 

 

Tiltag og initiativer med sigte på at forebygge radikalisering udformes og gennemføres oftest på lokalt, 

regionalt eller nationalt plan. Udformningen og gennemførelsen henhører primært under 

medlemsstaternes og de lokale og regionale myndigheders kompetence. Det er som regel de lokale 

aktører, der har de bedste forudsætninger for at kunne forebygge og opdage radikalisering og at sætte 

effektivt ind for at fremme integration gennem idræt. Samtidig kan EU yde væsentlige bidrag til 

bekæmpelsen af radikalisering og spille en understøttende rolle. Eftersom medlemsstaterne står over for 

lignende udfordringer, som er af samme omfang og er indbyrdes forbundne, er der behov for mere 

samarbejde, netværk og udveksling af god praksis på EU-plan. 

 

Idræt kan bidrage til at håndtere udfordringen med at tackle radikalisering og opnå bedre integration og 

kan derigennem styrke europæiske værdier såsom tolerance, integration og interkulturel dialog. 

 

1. Mål 

Denne foranstaltning har til formål at støtte idrætsrelaterede projekter, der tilrettelægges af 

idrætsforeninger og -forbund i samarbejde med offentlige myndigheder (bl.a. kommuner), lokale aktører 

og civilsamfundet. Foranstaltningen vil fokusere på at forebygge radikalisering, navnlig ved at hjælpe 

unge, der er i risiko for udstødelse og radikalisering, til at blive bedre integreret i det omgivende samfund. 

Den vil fokusere på udøvelse af idræt og fysisk aktivitet som et redskab til at fremme et gruppefællesskab 

eller inklusion i samfundet som helhed. Der vil blive lagt særlig vægt på socialt belastede områder. 

Ligestilling mellem kønnene vil blive taget i betragtning. 
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Denne forberedende foranstaltning vil inddrage idrætsforeninger og/eller -forbund, som i samarbejde med 

lokale myndigheder og organisationer, der arbejder med bekæmpelse af radikalisering, vil tilbyde 

værktøjer og passende aktiviteter og coaching med henblik på at forebygge radikalisering.  

 

De forventede resultater er bl.a.: 

• at befolkningsgrupper, der er i risiko for udstødelse og radikalisering, gives mulighed for at udøve 

idræt og fysisk aktivitet 

• uddannelse af trænere og personale, der arbejder med integration gennem idræt 

• udvikling af netværk og partnerskaber på EU-plan  

• bedre integration i EU's samfund af personer (især unge), der er i risiko for radikalisering. 

 

De foreslåede projekter skal ledes af idrætsforeninger, navnlig paraplyorganisationer såsom europæiske 

idrætsforbund. Projekterne skal have deltagelse af nationale, regionale eller lokale medlemmer af disse 

idrætsforeninger. Der vil blive udvalgt omkring syv projekter. 

 

2. Kriterier for støtteberettigelse 

 

For at projekterne kan komme i betragtning, skal de indsendes af ansøgere, som opfylder følgende 

kriterier:  

• skal være en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person, som hovedsagelig 

er aktiv på idrætsområdet, og som regelmæssigt tilrettelægger idrætsarrangementer og -konkurrencer 

• har sit registrerede juridiske hjemsted i én af EU's medlemsstater. 

 

 Fysiske personer er ikke berettigede til at ansøge om støtte i henhold til denne indkaldelse af forslag. 

Vær opmærksom på, at henvisningerne til fysiske eller juridiske personer, der er etableret i en EU-

medlemsstat, efter ikrafttrædelsen den 1. februar 2020 af udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede 

Kongerige, særlig artikel 127, stk. 6, artikel 137 og artikel 138, skal forstås som omfattende fysiske eller 

juridiske personer, der er etableret i Det Forenede Kongerige. Personer og enheder, der er hjemmehørende 

i Det Forenede Kongerige, kan derfor deltage i denne indkaldelse af forslag. 

 

3 Støtteberettigede aktiviteter 

De foreslåede aktiviteter skal finde sted i mindst fem forskellige EU-medlemsstater. 
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En ikke-udtømmende liste over de aktiviteter, der primært er støtteberettigede i forbindelse med denne 

indkaldelse af forslag, er anført nedenfor: 

• fremme af idræt og fysisk aktivitet blandt personer, der er i risiko for radikalisering 

• udformning og udvikling af netværk på EU-plan mellem organisationer, der beskæftiger sig med 

forebyggelse af marginalisering og radikalisering gennem idræt 

• tilrettelæggelse af workshopper, seminarer og konferencer med henblik på at udbrede 

oplysninger, ekspertise og samarbejdsmuligheder vedrørende forebyggelse af marginalisering og 

radikalisering gennem idræt  

• udvikling, kortlægning, fremme og udveksling af aktiviteter og god praksis på EU-plan 

vedrørende brug af idræt til at overvåge og coache personer, de er i risiko for radikalisering. 

 

Disse aktiviteter skal finde sted i EU's medlemsstater. Aktiviteterne skal have en varighed på mindst 24 

og højst 36 måneder. 

 

Gennemførelsesperiode: 

• aktiviteterne må ikke påbegyndes før den 1. januar 2021. 

• aktiviteterne skal afsluttes senest den 31. december 2023. 

 

Ansøgninger vedrørende projekter med en planlagt varighed, der er kortere eller længere, end hvad der er 

fastsat i denne indkaldelse af forslag, vil ikke blive taget i betragtning. 

 

4. Kriterier for tildeling af støtte 

De støtteberettigede ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier: 

 

 Kriterium 1: projektets relevans (højst 40 point kan opnås — mindst 20 point skal opnås): 
 

o I hvilket omfang forslaget bidrager til at nå målene og prioriteterne i ovennævnte 

foranstaltning:   

o i hvilket omfang forslaget bygger på konkret kortlægning af specifikke, lokale behov for 

aktiviteter med det formål at forebygge radikalisering  

o i hvilket omfang målene er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er 

relevante for de deltagende organisationer og målgrupper. 
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 Kriterium 2: kvalitet (højst 40 point kan opnås — mindst 20 point skal opnås):  
 

Kvaliteten af den overordnede udformning og gennemførelse af de foreslåede aktiviteter og 

metoder til at nå disse mål: 

 omkostningseffektivitet (i hvilket omfang forslaget er omkostningseffektivt og fordeler 

en passende andel af midlerne til de enkelte aktiviteter) 

 de foreslåede foranstaltningers bæredygtighed (i hvilket omfang aktiviteterne vil fortsætte 

efter projektets afslutning) 

 budgetforslag (sammenhængen mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og det 

foreslåede budget) 

 den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed. 

 Kriterium 3: forvaltning af projektet (højst 20 point kan opnås — mindst 10 point skal 

opnås):  
 

- I hvilket omfang ansøgeren kan dokumentere sin evne til at tilrettelægge, koordinere og 

gennemføre de forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter: 

- hvorvidt projektgruppen inddrager en passende blanding af erfaringer og ekspertise til støtte for 

en vellykket opnåelse af projektets forventede resultater 

- sammensætningen og hensigtsmæssigheden af det foreslåede team (inklusive personer med 

dokumenteret erfaring med at tilrettelægge og gennemføre vellykkede idrætsaktiviteter) og de 

roller, der er tildelt teamets medlemmer 

 

Der vil blive tildelt op til 100 point til hver støtteberettigede ansøgning ud fra den vægtning, der er 

beskrevet ovenfor. Der skal opnås mindst 60 point. Ansøgninger, der ikke opfylder ovennævnte 

pointkrav, vil blive afvist. 

 

5. Budgetramme 

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekter i forbindelse med denne 

indkaldelse af forslag, er på 900 000 EUR. 

EU-støtten er begrænset til en medfinansieringssats på højst 80 % af de samlede støtteberettigede 

omkostninger. 

Støttebeløbet vil være på højst 200 000 EUR pr. projekt. 

Støttebeløbet vil være på mindst 100 000 EUR pr. projekt. 

Kommissionen forventer at finansiere ca. fire forslag (mao. at tildele seks tilskud på 225 000 EUR i 

gennemsnit). 
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Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler. 

 

6. Ansøgningsfrist 

Ansøgningerne om støtte skal være skrevet på ét af EU's officielle sprog ved brug af det elektroniske 

ansøgningsskema, som kan findes på websiden for indkaldelsen af forslag. 

Det udfyldte ansøgningsskema skal være indsendt inden den 22. juni 2020 kl. 12.00 belgisk tid. 

Ansøgninger, der indsendes på papir, fax, e-mail eller på anden måde, vil ikke blive taget i betragtning. 

 

7. Yderligere oplysninger 

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

