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KONKURSIKUTSE – EAC/S06/2020 

 

Radikaliseerumise ohus olevate noorte jälgimine ja juhendamine spordi kaudu 

 

 

Käesoleva projektikonkursi eesmärk on viia kooskõlas komisjoni 4. märtsi 2020. aasta rakendusotsusega 

C(2020) 1194 ellu 2020. aasta tööprogrammi. 

 

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning 

Regioonide Komiteele toetamaks vägivaldse ekstremismini viiva radikaliseerumise ennetamist rõhutati, et 

radikaliseerumise ennetamine on ELi terrorismivastase võitluse oluline osa. 

 

Radikaliseerumise ennetamisele suunatud meetmeid ja algatusi kavandatakse ja rakendatakse enamasti 

kohapeal kas kohalikul, piirkonna või riigi tasandil. Nende kavandamine ja rakendamine on esmajoones 

liikmesriikide ning piirkondlike ja kohalike ametiasutuste pädevuses. Kohalikel osalejatel on tavaliselt 

parimad võimalused radikaliseerumist ennetada ja avastada ning teha tõhusat tööd, et edendada 

integratsiooni spordi kaudu. Samal ajal saab EL võitlusele radikaliseerumise vastu oluliselt kaasa aidata ja 

täita toetavat rolli. Liikmesriikide ees seisvate probleemide sarnase olemuse ning nende ulatuse ja 

omavahelise seotuse tõttu on põhjendatult vaja tihedamat koostööd, võrgustike loomist ja heade tavade 

vahetamist ELi tasandil. 

 

Spordil võib olla oma osa radikaliseerumise probleemi lahendamisel ja inimeste paremal ühiskonda 

integreerimisel ning see võib aidata edendada selliseid väärtusi nagu sallivus, integratsioon ja 

kultuuridevaheline dialoog. 

 

1. Eesmärgid 

Käesoleva meetme eesmärk on toetada spordiga seotud projekte, mida korraldavad spordiorganisatsioonid 

ja -liidud, kes teevad koostööd avaliku sektori asutuste (sh omavalitsused), kohalike osalejate ja 

kodanikuühiskonnaga. Meetme keskmes on radikaliseerumise ennetamine eelkõige seeläbi, et tõrjutuse ja 

radikaliseerumise ohus olevatel noortel aidatakse paremini integreeruda ühiskonda, kus nad elavad. 

Meetmes keskendutakse spordile ja kehalisele tegevusele kui vahendile, mille abil edendatakse paremat 
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kaasamist rühma või ühiskonda tervikuna. Erilist tähelepanu pööratakse piirkondadele, kus esineb 

sotsiaalseid probleeme. Arvesse võetakse ka soolise võrdõiguslikkuse mõõdet. 

 

Käesolevas ettevalmistavas meetmes saavad osaleda spordiorganisatsioonid ja/või -liidud, kes pakuvad 

koostöös radikaliseerumise vastase võitlusega tegelevate kohalike asutuste ja organisatsioonidega 

vahendeid ning sobivaid tegevusi ja juhendamist, et radikaliseerumisprotsesse ära hoida.  

 

Oodatavad tulemused on: 

• tõrjutuse ja radikaliseerumise ohus olevate elanikkonnarühmade juurdepääs spordile ja kehalisele 

tegevusele; 

• selliste treenerite ja töötajate koolitamine, kes tegelevad integratsiooniga spordi kaudu; 

• ELi tasandi võrgustike ja partnerlussuhete arendamine;  

• radikaliseerumise ohus olevate inimeste, eelkõige noorte parem integreerimine ELi ühiskonda. 

 

Esitatud projekte peavad juhtima spordiorganisatsioonid, eelkõige spordivaldkonna 

katusorganisatsioonid, näiteks Euroopa spordiliidud. Projektidesse peavad olema kaasatud nimetatud 

spordiorganisatsioonide riikliku, piirkondliku või kohaliku tasandi liikmed. Välja valitakse ligikaudu 

seitse projekti. 

 

2. Rahastamiskõlblikkuse kriteeriumid 

 

Selleks et projekt oleks rahastamiskõlblik, peab selle esitanud taotleja vastama järgmistele tingimustele:  

• olema avalik-õiguslik või eraõiguslik organisatsioon, kellel on juriidilise isiku staatus ja kes 

tegutseb peamiselt spordi valdkonnas ning korraldab korrapäraselt sporditegevust ja spordivõistlusi; 

• tema peakontori registrijärgne asukoht peab olema ühes Euroopa Liidu liikmesriigis. 

 

 Füüsilised isikud ei saa selle projektikonkursi raames taotlusi esitada. 

Tuleb silmas pidada, et pärast Ühendkuningriigi EList välja astumise lepingu jõustumist 1. veebruaril 

2020, arvestades eelkõige selle artikli 127 lõiget 6 ning artikleid 137 ja 138, loetakse Euroopa Liidu 

liikmesriigis elavate füüsiliste isikute või seal asutatud juriidiliste isikute hulka Ühendkuningriigis elavad 

füüsilised isikud või seal asutatud juriidilised isikud. Seetõttu võivad Ühendkuningriigi residendid ja 

üksused käesoleval konkursil osaleda. 
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3. Rahastamiskõlblikud tegevused 

Kavandatud tegevused peavad toimuma vähemalt viies erinevas ELi liikmesriigis. 

 

Käesoleva projektikonkursi raames rahastamiskõlblikud põhitegevused on järgmised (loetelu ei ole 

ammendav): 

• spordi ja kehalise tegevuse arendamine radikaliseerumise ohus olevate inimeste jaoks; 

• ELi tasandi võrgustike kavandamine ja arendamine organisatsioonide vahel, kes tegelevad 

marginaliseerumise ja radikaliseerumise ennetamisega spordi kaudu; 

• õpikodade, seminaride ja konverentside korraldamine eesmärgiga levitada teavet, 

eksperditeadmisi ja koostöövõimalusi, mis on seotud marginaliseerumise ja radikaliseerumise 

ennetamisega spordi kaudu;  

• ELi tasandil tegevuste ja heade tavade väljatöötamine, kindlakstegemine, edendamine ja jagamine 

radikaliseerumise ohus olevate inimeste spordi kaudu jälgimise ja juhendamise valdkonnas. 

 

Tegevused peavad toimuma ELi liikmesriikides. Tegevuste kestus peab olema vähemalt 24 kuud ja 

maksimaalselt 36 kuud. 

 

Rakendamisperiood: 

• tegevustega ei või alustada enne 1. jaanuari 2021; 

• tegevused tuleb lõpule viia hiljemalt 31. detsembriks 2023. 

 

Taotlusi toetuse saamiseks projektidele, mille ettenähtud kestus on lühem või pikem kui käesolevas 

konkursikutses kindlaksmääratud kestus, vastu ei võeta. 

 

4. Hindamiskriteeriumid 

Rahastamiskõlblikke taotlusi hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel. 

 

 Projekti asjakohasus (1. kriteerium) (maksimaalne punktisumma 40, minimaalne 

punktisumma 20): 
 

o mil määral aitab kavandatud projekt saavutada eespool nimetatud meetme eesmärke ja 

prioriteete;   

o kas projekt põhineb radikaliseerumise ennetamise konkreetsete kohalike meetmete 

vajaduse kindlakstegemisel;  
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o kas eesmärgid on selgelt kindlaks määratud ja realistlikud ning kas neis on käsitletud 

osalevatele organisatsioonidele ja sihtrühmadele olulisi küsimusi. 

 

 Kvaliteet (2. kriteerium) (maksimaalne punktisumma 40, minimaalne punktisumma 20):  
 
kavandatud tegevuste üldise kavandamise ja rakendamise kvaliteet ning eesmärkide saavutamise 

meetodid: 

 kulutõhusus (kui kulutõhus projekt on ja kas iga tegevuse jaoks eraldatakse piisavalt 

vahendeid); 

 kavandatud meetmete jätkusuutlikkus (kas kõnealuste meetmetega jätkatakse ka pärast 

projekti lõppu); 

 eelarve ettepanek (projekti eesmärkide, metoodika ning kavandatud tegevuste ja eelarve 

kokkusobivus); 

 kavandatud metoodika kvaliteet ja rakendatavus. 

 Projekti juhtimine (3. kriteerium) (maksimaalne punktisumma 20, minimaalne 

punktisumma 10):  
 

- mil määral tõendab taotleja oma võimet kavandatud tegevusi korraldada, koordineerida ja ellu 

viia; 

- kas projektimeeskonna liikmetel on piisav kogemuste ja eksperditeadmiste pagas, mis aitab 

saavutada projekti oodatavaid tulemusi; 

- kavandatud meeskonna koosseis ja sobivus (sealhulgas inimesed, kellel on tõendatud kogemus 

tulemuslike sporditegevuste korraldamisel ja elluviimisel) ning meeskonnaliikmete ülesannete 

jaotus. 

 

Rahastamiskõlblikke taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal ning punkte antakse eespool kirjeldatud 

kaaluga. Kohaldatakse 60 punkti alampiiri. Alla selle künnise jäävad taotlused lükatakse tagasi. 

 

5. Eelarvevahendid 

Käesoleva projektikonkursi raames esitatavate projektide kaasrahastamiseks on eraldatud ligikaudu 

900 000 eurot. 

ELi toetus on piiratud maksimaalse kaasrahastamise määraga 80 % rahastamiskõlblike kulude 

kogusummast. 

Toetuse maksimaalne suurus on 200 000 eurot projekti kohta. 

Toetuse suurus on vähemalt 100 000 eurot projekti kohta. 
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Komisjon kavatseb rahastada ligikaudu nelja projekti (st allkirjastada neli toetuslepingut, mille alusel 

antav toetus on keskmiselt 225 000 eurot. 

Komisjonil on õigus jätta osa olemasolevaid eelarvevahendeid välja maksmata. 

 

6. Taotluste esitamise tähtaeg 

Toetustaotlused tuleb koostada ühes ELi ametlikus keeles, kasutades selleks veebipõhist taotlusvormi, 

mis on kättesaadav projektikonkursi veebilehel. 

Nõuetekohaselt täidetud taotlusvorm tuleb esitada enne 22.06.2020 kella 12.00 (keskpäev Brüsseli aja 

järgi). Paberkandjal, faksi või e-posti teel või muul viisil saadetud taotlusi arvesse ei võeta. 

 

7. Lisateave 

Küsimuste korral võtke ühendust aadressil EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU

