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EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/S06/2020 

 

Radikalisoitumisvaarassa olevien nuorten seuranta ja valmentaminen urheilun avulla 

 

 

Tällä ehdotuspyynnöllä toteutetaan vuoden 2020 vuotuista työohjelmaa 4. maaliskuuta 2020 

tehdyn komission täytäntöönpanopäätöksen C(2020) 1194 mukaisesti. 

 

Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 

komitealle annetussa komission tiedonannossa väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan 

radikalisoitumisen ehkäisemisestä korostettiin, että radikalisoitumisen ehkäiseminen on 

keskeisessä roolissa terrorismin torjunnassa EU:ssa. 

 

Radikalisoitumisen ehkäisemiseen pyrkivät toimenpiteet ja aloitteet suunnitellaan ja toteutetaan 

useimmiten kentällä paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti. Niiden suunnittelu ja 

täytäntöönpano kuuluvat ensisijaisesti jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten 

toimivaltaan. Paikalliset toimijat ovat yleensä parhaassa asemassa ehkäisemään ja havaitsemaan 

radikalisoitumista ja työskentelemään tehokkaasti integraation edistämiseksi urheilun avulla. 

Samalla EU voi edistää ja tukea merkittävästi radikalisoitumisen torjuntaa. Jäsenvaltioissa 

koettujen haasteiden samankaltaisuus, laajuus ja yhteenkytkeytynyt luonne ovat perusteltuja syitä 

lisätä yhteistyötä, verkostoitumista ja hyvien käytäntöjen vaihtoa EU:n tasolla. 

 

Urheilun avulla voidaan torjua radikalisoitumista, integroida ihmisiä yhteiskuntaan paremmin ja 

korostaa sellaisia arvoja kuin suvaitsevaisuus, integroituminen ja kulttuurienvälinen 

vuoropuhelu. 

 

1. Tavoitteet 

Tämän toimen tarkoituksena on tukea urheiluun liittyviä hankkeita, joita urheilujärjestöt ja -liitot 

toteuttavat yhdessä viranomaisten (esimerkiksi kuntien), paikallisten toimijoiden ja 

kansalaisyhteiskunnan kanssa. Toimessa keskitytään radikalisoitumisen ehkäisemiseen erityisesti 
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auttamalla syrjäytymis- ja radikalisoitumisvaarassa olevia nuoria integroitumaan paremmin 

yhteiskuntaan, jossa he elävät. Siinä keskitytään urheilun ja liikunnan harrastamiseen välineenä 

edistää kuulumista ryhmään tai yleisemmin yhteiskuntaan. Toiminta keskitetään erityisesti 

alueille, joilla on sosiaalisia ongelmia. Sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon. 

 

Tähän valmistelutoimeen osallistuu urheilujärjestöjä ja/tai -liittoja, jotka yhteistyössä 

paikallisviranomaisten ja radikalisoitumisen ehkäisemistyötä tekevien järjestöjen kanssa 

tarjoavat välineitä ja soveltuvaa toimintaa ja ohjausta estääkseen radikalisoitumista.  

 

Toimelta odotetaan seuraavia tuloksia: 

• urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia syrjäytymis- ja radikalisoitumisvaarassa oleville 

väestönosille 

• koulutusta valmentajille ja henkilöille, jotka työskentelevät urheilun avulla yhteiskuntaan 

integroitumisen parissa 

• verkostojen ja kumppanuuksien kehittäminen EU:n tasolla  

• radikalisoitumisvaarassa olevien ihmisten, erityisesti nuorten, parempi integroituminen 

yhteiskuntaan EU:ssa. 

 

Ehdotettujen hankkeiden vetäjinä on oltava urheilujärjestöjä, erityisesti eurooppalaisten 

urheiluliittojen kaltaisia urheilun kattojärjestöjä. Niissä on oltava mukana näiden 

urheilujärjestöjen kansallisia, alueellisia tai paikallisia jäseniä. Hankkeita valitaan noin 

seitsemän. 

 

2. Avustuskelpoisuusperusteet 

 

Jotta hanke olisi tukikelpoinen, hakijoiden on täytettävä seuraavat kriteerit:  

• hakija on julkinen tai yksityinen organisaatio, jolla on oikeushenkilöllisyys, ja se toimii 

urheilun alalla ja järjestää säännöllisesti urheilutoimintaa ja -kilpailuja. 

• hakijalla on rekisteröity toimipaikka jossakin EU:n jäsenvaltiossa. 

 

 Luonnolliset henkilöt eivät voi hakea avustusta tässä ehdotuspyynnössä. 
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On huomattava, että koska Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista Euroopan unionista koskeva 

sopimus, ja erityisesti sen 127 artiklan 6 kohta, 137 artikla ja 138 artikla, tuli voimaan 1. 

helmikuuta 2020, viittausten Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuviin tai sinne sijoittautuneisiin 

luonnollisiin tai oikeushenkilöihin on ymmärrettävä sisältävän Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

asuvat tai sinne sijoittautuneet luonnolliset ja oikeushenkilöt. Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

asuvat henkilöt ja sinne sijoittautuneet yhteisöt voivat tämän vuoksi osallistua tähän 

ehdotuspyyntöön. 

 

3. Tukikelpoinen toiminta 

Ehdotetut toimet on toteutettava vähintään viidessä EU:n jäsenvaltiossa. 

 

Suuntaa-antava luettelo tämän ehdotuspyynnön yhteydessä avustuskelpoisesta pääasiallisesta 

toiminnasta: 

• urheilu- ja liikuntatoiminnan kehittäminen radikalisoitumisvaarassa oleville ihmisille 

• EU:n tason verkostojen suunnitteleminen ja luominen sellaisten organisaatioiden välille, 

jotka toimivat syrjäytymisen ja radikalisoitumisen ehkäisemiseksi urheilun avulla 

• sellaisten työpajojen, seminaarien ja konferenssien järjestäminen, joissa jaetaan 

syrjäytymisen ja radikalisoitumisen ehkäisemiseen urheilun avulla liittyviä tietoja, 

asiantuntemusta ja yhteistyömahdollisuuksia  

• sellaisten toimien ja hyvien toimintatapojen kehittäminen, tunnistaminen, edistäminen ja 

jakaminen EU:n tasolla, joilla radikalisoitumisvaarassa olevia ihmisiä seurataan ja valmennetaan 

urheilun avulla. 

 

Toimet on toteutettava EU:n jäsenvaltioissa. Toimien kesto on vähintään 24 kuukautta ja 

enintään 36 kuukautta. 

 

Toteutusjakso: 

• Toimet saa aloittaa aikaisintaan 1.1.2021. 

• Toimet on saatava päätökseen viimeistään 31.12.2023. 

 

Jos hankkeen suunniteltu kesto on lyhyempi tai pidempi kuin tässä ehdotuspyynnössä määritetty 

kesto, hakemusta ei hyväksytä. 
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4. Myöntämisperusteet 

Avustuskelpoiset hakemukset arvioidaan seuraavin perustein: 

 

 Hankkeen merkityksellisyys (kriteeri 1) (enintään 40 pistettä – vähimmäisvaatimus 

20 pistettä): 
 

o missä määrin ehdotuksella edistetään edellä mainitun toimen tavoitteita ja 

painopisteitä   

o missä määrin ehdotus perustuu erityisten paikallisten tarpeiden konkreettiseen 

tunnistamiseen radikalisoitumisen ehkäisemisen alalla  

o missä määrin tavoitteet on määritelty selkeästi ja realistisesti ja missä määrin ne 

liittyvät osallistujaorganisaatioiden ja kohderyhmien kannalta merkityksellisiin 

asioihin. 

 

 Hankkeen laatu (kriteeri 2) (enintään 40 pistettä – vähimmäisvaatimus 20 pistettä):  
 

Ehdotettujen toimien yleisen suunnittelun ja toteutuksen sekä tavoitteiden 

saavuttamiseksi käytettyjen menetelmien laatu seuraavasti: 

 kustannustehokkuus (missä määrin hanke on kustannustehokas ja missä määrin 

siinä osoitetaan kullekin toiminnolle asianmukaiset resurssit) 

 ehdotettujen toimien kestävyys (missä määrin toimia aiotaan toteuttaa myös 

hankkeen päättymisen jälkeen) 

 budjettiesitys (hankkeen tavoitteiden, menetelmien, toimintojen ja ehdotetun 

budjetin keskinäinen johdonmukaisuus) 

 ehdotettujen menetelmien laatu ja käyttökelpoisuus. 

 Hankkeen johtaminen (kriteeri 3) (enintään 20 pistettä – vähimmäisvaatimus 10 

pistettä):  
 

- missä määrin hakija osoittaa kykynsä järjestää, koordinoida ja toteuttaa ehdotettuihin 

toimiin liittyvät erilaiset näkökohdat 

- hanketiimiin sisältyy sopivassa suhteessa sekä kokemusta että asiantuntemusta, minkä 

johdosta hankkeelta voidaan odottaa hyviä tuloksia 
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- ehdotetun hanketiimin kokoonpano ja soveltuvuus (mukaan lukien se, että tiimiin kuuluu 

henkilöitä, joilla on osoitettua kokemusta onnistuneesta urheilutoiminnan järjestämisestä 

ja toteuttamisesta) sekä tiimin jäsenten työnjako. 

 

Tukikelpoisille hakemuksille annetaan pisteitä (enimmäispistemäärä 100) edellä esitetyn 

painotuksen mukaan. Vähimmäisvaatimus on 60 pistettä. Edellä mainittujen vähimmäisarvojen 

alle jäävät hakemukset hylätään. 

 

5. Käytettävissä olevat varat 

Hankkeiden yhteisrahoitukseen on tässä ehdotuspyynnössä varattu yhteensä noin 900 000 euroa. 

EU:n avustuksena annettavan yhteisrahoituksen enimmäisosuus on 80 prosenttia tukikelpoisista 

kokonaiskustannuksista. 

Avustusten suuruus on enintään 200 000 euroa hanketta kohti. 

Avustusten suuruus on vähintään 100 000 euroa hanketta kohti. 

Komissio aikoo myöntää rahoitusta noin neljälle ehdotukselle (eli allekirjoittaa neljä avustusta, 

joiden arvo on keskimäärin 225 000 euroa). 

Komissio varaa oikeuden olla jakamatta kaikkia käytettävissä olevia varoja. 

 

6. Hakemusten jättämisen määräaika 

Avustushakemukset on laadittava jollakin EU:n virallisista kielistä sähköisellä hakulomakkeella, 

joka on saatavilla ehdotuspyynnön verkkosivulla. 

Asianmukaisesti täytetty hakulomake on jätettävä viimeistään 22.6.2020 klo 12.00 (Brysselin 

aikaa). Paperilla toimitettuja tai faksilla, sähköpostilla tai muulla tavoin lähetettyjä hakemuksia 

ei hyväksytä. 

 

7. Lisätiedot 

Lisätietoja saa sähköpostitse osoitteesta  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  
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