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KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EAC/S06/2020 

 

Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir konsultuojamasis ugdymas per 

sportą 

 

 

Šiuo kvietimu teikti paraiškas siekiama įgyvendinti 2020 m. darbo programą pagal 2020 m. kovo 

4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2020) 1194. 

 

Komisijos komunikate Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui ir Regionų komitetui „Radikalizacijos, dėl kurios kyla smurtinio ekstremizmo pavojus, 

prevencijos rėmimas“ pabrėžiama, kad radikalizacijos prevencija – svarbus kovos su terorizmu 

ES aspektas. 

 

Radikalizacijos prevencijos priemonės ir iniciatyvos dažniausiai kuriamos ir įgyvendinamos 

vietoje – vietos, regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu. Jų kūrimas ir įgyvendinimas pirmiausia 

priklauso valstybių narių, regionų ir vietos valdžios institucijų kompetencijai. Vietos subjektai 

paprastai geriausiai žino, kaip užkirsti kelią radikalizacijai ir ją nustatyti, taip pat kaip 

veiksmingai dirbti, kad būtų skatinama integracija per sportą. Be to, ES gali imtis rėmėjos 

vaidmens ir labai padėti kovoti su radikalizacija. Valstybėms narėms tenka spręsti panašaus 

pobūdžio uždavinius, o problemos mastas ir universalumas rodo, kad reikia daugiau 

bendradarbiauti ES lygmeniu, kurti tinklus ir keistis gerosios patirties pavyzdžiais. 

 

Sportas gali padėti kovoti su radikalizacija, geriau integruoti žmones į visuomenę ir stiprinti 

vertybes – toleranciją, integraciją ir kultūrų dialogą. 

 

1. Tikslai 

Šiuo veiksmu siekiama remti su sportu susijusius projektus, rengiamus sporto organizacijų ir 

federacijų, bendradarbiaujančių su valdžios institucijomis (įskaitant savivaldybes), vietos 

lygmens subjektais ir pilietine visuomene. Įgyvendinant šį veiksmą daugiausia dėmesio bus 
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skiriama radikalizacijos prevencijai, visų pirma padedant jaunuoliams, kuriems gresia atskirtis ir 

radikalizacija, geriau integruotis į visuomenę, kurioje jie gyvena. Daugiausia dėmesio bus 

skiriama sporto ir fizinei veiklai kaip priemonei, kuria būtų skatinama geresnė asmenų įtrauktis į 

grupę ar visą visuomenę. Ypatingas dėmesys bus skiriamas sritims, kuriose kyla socialinių 

problemų. Be to, bus atsižvelgiama į lyčių lygybės aspektą. 

 

Įgyvendinant šį parengiamąjį veiksmą dalyvaus sporto organizacijos ir (arba) federacijos, kurios, 

bendradarbiaudamos su vietos valdžios institucijomis ir organizacijomis, dirbančiomis kovos su 

radikalizacija srityje, siūlys priemones, tinkamą veiklą bei konsultuojamojo ugdymo paslaugas, 

kad užkirstų kelią radikalizacijos procesams.  

 

Laukiami rezultatai: 

• galimybė gyventojams, kuriems gresia atskirtis ir radikalizacija, sportuoti ir užsiimti 

fizine veikla; 

• trenerių ir integravimo per sportą srityje dirbančių darbuotojų mokymas; 

• tinklų ir partnerysčių plėtojimas ES lygmeniu;  

• geresnis žmonių, ypač jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, integracija į ES 

visuomenę. 

 

Siūlomiems projektams turi vadovauti sporto organizacijos, visų pirma jungtinės sporto 

organizacijos, pavyzdžiui, Europos sporto federacijos. Jas turi sudaryti tų sporto organizacijų 

nacionaliniai, regioniniai arba vietos nariai. Bus atrinkti maždaug 7 projektai. 

 

2. Tinkamumo finansuoti kriterijai 

 

Tam, kad projektai būtų tinkami finansuoti, juos turi pateikti pareiškėjai, atitinkantys šiuos 

kriterijus:  

• būti juridinio asmens statusą turinti viešoji arba privačioji organizacija, kuri daugiausia 

veikia sporto srityje ir reguliariai organizuoja sporto veiklą bei varžybas; 

• turėti registruotą juridinio asmens buveinę vienoje iš ES valstybių narių. 
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 Pagal šį kvietimą teikti paraiškų dėl dotacijos negali fiziniai asmenys. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2020 m. vasario 1 d. įsigaliojus ES ir JK susitarimui dėl išstojimo, 

visų pirma jo 127 straipsnio 6 daliai, 137 ir 138 straipsniams, laikoma, kad nuorodos į Europos 

Sąjungos valstybėje narėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar juridinius asmenis taip pat 

reiškia nuorodas į Jungtinėje Karalystėje gyvenančius arba įsisteigusius fizinius ar juridinius 

asmenis. Todėl JK gyventojai ir subjektai turi teisę teikti paraiškas pagal šį kvietimą. 

 

3. Reikalavimus atitinkanti veikla 

Siūloma veikla turi būti vykdoma ne mažiau kaip 5 skirtingose ES valstybėse narėse. 

 

Toliau pateikiamas nebaigtinis pagrindinių veiklų, kurios gali būti remiamos pagal šį kvietimą 

teikti paraiškas, sąrašas. 

• Sporto ir fizinės veiklos, skirtos asmenims, kuriems gresia radikalizacija, plėtojimas. 

• Organizacijų, dirbančių marginalizacijos ir radikalizacijos prevencijos per sportą srityje, 

ES lygmens tinklų kūrimas ir plėtojimas. 

• Praktinių užsiėmimų, seminarų ir konferencijų rengimas siekiant platinti informaciją, 

dalytis patirtimi ir bendradarbiauti marginalizacijos ir radikalizacijos prevencijos per sportą 

srityje.  

• Žmonių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsenos ir konsultuojamojo ugdymo per sportą 

srities veiklos ir gerosios patirties plėtojimas, nustatymas, skatinimas ir bendras įgyvendinimas 

ES lygmeniu. 

 

Veikla turi būti vykdoma ES valstybėse narėse. Veiklos trukmė – ne trumpiau kaip 24 mėnesiai 

ir ne ilgiau kaip 36 mėnesiai. 

 

Įgyvendinimo laikotarpis: 

• veikla negali būti pradedama anksčiau nei 2021 m. sausio 1 d.; 

• veikla turi būti baigta iki 2023 m. gruodžio 31 d. 

 

Paraiškos dėl projektų, kurių įgyvendinimo trukmė yra trumpesnė arba ilgesnė, nei nurodyta 

šiame kvietime teikti paraiškas, nebus priimtos. 
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4. Dotacijos skyrimo kriterijai 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal toliau nurodytus kriterijus. 

 

 Projekto aktualumas (1-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų; mažiausias taškų 

skaičius – 20): 
 

o tai, kokiu mastu pasiūlymu prisidedama prie pirmiau nurodytų veiksmo tikslų ir 

prioritetų;  

o tai, kokiu mastu pasiūlymas grindžiamas aiškiai nustatytais konkrečiais vietos 

poreikiais dėl veiklos, kuria siekiama užkirsti kelią radikalizacijai;  

o tai, kokiu mastu tikslai yra aiškiai apibrėžti, tikroviški ir susiję su klausimais, 

kurie aktualūs dalyvaujančiosioms organizacijoms ir tikslinėms grupėms. 

 

 Kokybė (2-as kriterijus) (ne daugiau kaip 40 taškų; mažiausias taškų skaičius – 20):  
 

siūlomos veiklos bendros struktūros ir įgyvendinimo kokybė bei tikslų įgyvendinimo 

metodika: 

 išlaidų veiksmingumas (projekto išlaidų veiksmingumas ir tai, ar kiekvienai 

veiklai skiriami tinkami ištekliai); 

 siūlomų veiksmų tvarumas (veiksmų vykdymo mastas pasibaigus projektui); 

 biudžeto santrauka (siūlomų projekto tikslų, metodikos, veiklos ir biudžeto 

suderinamumas); 

 siūlomos metodikos kokybė ir tinkamumas. 

 Projekto valdymas (3-ias kriterijus) (ne daugiau kaip 20 taškų; mažiausias taškų 

skaičius – 10):  
 

- tai, kokiu mastu pareiškėjas įrodo savo gebėjimą organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti 

įvairius siūlomos veiklos elementus; 

- projekto įgyvendinimo grupė, sudaryta iš asmenų, turinčių įvairios atitinkamos patirties ir 

kvalifikaciją, kurios leidžia sėkmingai pasiekti numatytus projekto rezultatus; 

- siūlomos grupės sudėtis bei tinkamumas (įskaitant žmones, turinčius įrodytos patirties 

organizuojant ir sėkmingai vykdant sporto veiklą) ir funkcijų paskirstymas grupės 

nariams. 
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Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 taškų skalę, taškus skiriant pagal 

pirmiau nurodytą sistemą. Bus taikoma minimali 60 taškų riba. Paraiškos, įvertintos mažiau 

taškų nei nurodyta, bus atmestos. 

 

5. Skiriamas biudžetas 

Visam projektų bendrojo finansavimo biudžetui pagal šį kvietimą teikti paraiškas numatoma 

skirti 900 000 EUR. 

ES dotacija negali viršyti didžiausios bendrojo finansavimo dalies, t. y. 80 proc. tinkamų 

finansuoti sąnaudų. 

Dotacija vienam projektui bus ne didesnė kaip 200 000 EUR. 

Dotacija vienam projektui bus ne mažesnė kaip 100 000 EUR. 

Komisija ketina finansuoti maždaug 4 pasiūlymus (t. y. skirti 4 dotacijas vidutiniškai po 225 000 

EUR). 

Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas. 

 

6. Paraiškų pateikimo terminas 

Dotacijų paraiškos turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų, naudojant elektroninę formą, 

kurią galima rasti kvietimo teikti paraiškas interneto svetainėje. 

Tinkamai užpildyta paraiškos forma turi būti pateikta iki 2020 m. birželio 22 d. 12.00 val. 

(vidurdienio) Briuselio laiku. Popieriuje, faksu, e. paštu ar kitu būdu pateiktos paraiškos nebus 

priimtos. 

 

7. Papildoma informacija 

Jei kyla klausimų, kreipkitės e. pašto adresu EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  
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