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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS: EAC/S06/2020 

 

Radikalizācijas riskam pakļauto jauniešu uzraudzība un konsultēšana ar sporta palīdzību 

 

 

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts tam, lai saskaņā ar Komisijas 2020. gada 

4. marta Īstenošanas lēmumu C(2020) 1194 īstenotu 2020. gada darba programmu. 

 

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai “Atbalsts tādas radikalizācijas novēršanai, kas ved uz vardarbīgu 

ekstrēmismu” ir uzsvērts, ka radikalizācijas novēršana ir svarīgs elements terorisma apkarošanā 

ES. 

 

Pasākumi un iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst radikalizāciju, galvenokārt tiek izstrādāti un 

īstenoti uz vietas – vietējā, reģionālā vai valsts līmenī. To izstrāde un īstenošana galvenokārt ir 

dalībvalstu, reģionālo un vietējo iestāžu kompetencē. Radikalizāciju parasti vislabāk var novērst 

un atklāt vietējie aktori, un tie var efektīvi darboties, lai ar sporta palīdzību sekmētu integrēšanu. 

Vienlaikus ES var sniegt atbalstu un ievērojami palīdzēt cīnīties pret radikalizāciju. Tas, ka 

dalībvalstis saskaras ar līdzīgām problēmām, kā arī šo problēmu mērogs un savstarpējā saikne 

pamato vajadzību pēc plašākas sadarbības, sadarbības tīklu veidošanas un labas prakses 

apmaiņas ES līmenī. 

 

Sportam var būt liela nozīme radikalizācijas novēršanā un cilvēku labākai iekļaušanai sabiedrībā, 

un tādējādi tas var palīdzēt vairot tādas vērtības kā iecietību, integrāciju un starpkultūru dialogu. 

 

1. Mērķi 

Šīs darbības mērķis ir atbalstīt ar sportu saistītus projektus, ko organizē sporta organizācijas un 

federācijas sadarbībā ar publiskajām iestādēm (arī pašvaldībām), vietējiem aktoriem un 

pilsonisko sabiedrību. Šī darbība būs vērsta uz radikalizācijas novēršanu, jo īpaši palīdzot 

jauniešiem, kuriem draud atstumtība un radikalizācija, labāk integrēties sabiedrībā, kurā viņi 
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dzīvo. Tajā galvenā uzmanība tiks pievērsta sporta un fiziskajām aktivitātēm kā līdzeklim, kas 

veicina labāku iekļaušanu grupā vai sabiedrībā kopumā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta 

apgabaliem, kuros vērojamas sociālās problēmas. Tiks ņemts vērā dzimumu līdztiesības aspekts. 

 

Šajā sagatavošanas darbībā tiks iesaistīta sporta organizācija un/vai federācijas, kas sadarbībā ar 

vietējām iestādēm un organizācijām, kuras cīnās pret radikalizāciju, piedāvās rīkus un atbilstošas 

darbības un konsultēšanu radikalizācijas procesu novēršanai.  

 

Gaidāmie rezultāti ietver: 

• to iedzīvotāju piekļuvi sportam un fiziskajām aktivitātēm, kuri pakļauti atstumtības un 

radikalizācijas riskam; 

• apmācību treneriem un darbiniekiem, kuri nodarbojas ar integrāciju ar sporta palīdzību; 

• tīklu un partnerību veidošanu ES līmenī;  

• cilvēku, kuri pakļauti radikalizācijas riskam, jo īpaši jauniešu, labāku integrāciju ES 

sabiedrībā. 

 

Ierosinātie projekti ir jāvada sporta organizācijām, jo īpaši jumta organizācijām sporta jomā, 

piemēram, Eiropas sporta federācijām. Tajos jāpiedalās šo sporta organizāciju valsts, reģiona vai 

vietējiem dalībniekiem. Tiks izvēlēti apmēram septiņi projekti. 

 

2. Attiecināmības kritēriji 

 

Lai projekti varētu saņemt atbalstu, pretendentiem, kas tos iesniedz, jāatbilst šādiem kritērijiem:  

• pretendents ir publiska vai privāta organizācija ar juridiskās personas statusu, kas 

galvenokārt aktīvi darbojas sporta jomā un regulāri organizē sporta pasākumus un sacensības; 

• juridiskā adrese ir reģistrēta kādā no ES dalībvalstīm. 

 

 Fiziskas personas nav tiesīgas pieteikties dotācijai saistībā ar šo uzaicinājumu. 

Ņemiet vērā, ka pēc tam, kad 2020. gada 1. februārī stājās spēkā ES un Apvienotās Karalistes 

izstāšanās līgums un jo īpaši tā 127. panta 6. punkts, 137. un 138. pants, atsauces uz fiziskām vai 

juridiskām personām, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību kādā Eiropas Savienības dalībvalstī, ir 
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jāsaprot tā, ka ir ietvertas fiziskas vai juridiskas personas, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību 

Apvienotajā Karalistē. Tātad Apvienotās Karalistes iedzīvotāji un struktūras arī ir tiesīgas 

piedalīties šajā uzaicinājumā. 

 

3. Attiecināmās darbības 

Ierosinātajām darbībām jānotiek vismaz piecās dažādās ES dalībvalstīs. 

 

Turpmāk sniegts neizsmeļošs saraksts, kurā uzskaitītas galvenās darbības, kuras var pretendēt uz 

atbalstu saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus: 

• izstrādāt sporta un fiziskās aktivitātes cilvēkiem, kuri ir pakļauti radikalizācijas riskam; 

• izveidot un attīstīt ES līmeņa tīklus, kuros iesaistītos organizācijas, kas nodarbojas ar 

marginalizācijas un radikalizācijas novēršanu ar sporta palīdzību; 

• organizēt darbseminārus, seminārus un konferences ar mērķi izplatīt informāciju, 

speciālās zināšanas un sadarbības iespējas saistībā ar marginalizācijas un radikalizācijas 

novēršanu ar sporta palīdzību;  

• izstrādāt, apzināt un veicināt darbības un labu praksi ES līmenī, kas caur sportu palīdz 

uzraudzīt un konsultēt radikalizācijas riskam pakļautos cilvēkus, un dalīties šajā informācijā. 

 

Darbībām jānotiek ES dalībvalstīs. Darbību ilgums ir ne mazāk kā 24 mēneši, bet ne vairāk kā 36 

mēneši. 

 

Īstenošanas laikposms: 

• darbības nedrīkst sākt agrāk kā 2021. gada 1. janvārī, 

• darbības jāpabeidz ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī. 

 

Netiks pieņemti tādu projektu pieteikumi, kurus paredzēts īstenot ilgāku vai īsāku laiku, nekā 

norādīts šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

 

4. Piešķiršanas kritēriji 

Attiecināmos pieteikumus novērtēs, ņemot vērā turpmāk izklāstītos kritērijus. 
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 Projekta nozīmīgums (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti; minimālais punktu skaits 

– 20 punkti) – 
 

o apmērs, kādā priekšlikums sekmē iepriekš minētās darbības mērķus un prioritātes;   

o kādā mērā priekšlikuma pamatā ir konkrēti noteiktas īpašas, vietējas vajadzības 

pēc pasākumiem ar mērķi novērst radikalizāciju;  

o kādā mērā mērķi ir skaidri definēti, reālistiski un risina jautājumus, kas ir būtiski 

iesaistītajām organizācijām un mērķa grupām. 

 

 Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti; minimālais punktu skaits – 20 punkti) 

–  
 

ierosināto darbību vispārējās struktūras un īstenošanas kvalitāte un mērķu sasniegšanai 

izvēlētā metodika: 

 izmaksu lietderība (cik lietderīgs ir projekts izmaksu ziņā un vai katrai darbībai ir 

atvēlēti atbilstoši līdzekļi); 

 ierosināto darbību ilgtspēja (cik lielā mērā darbības tiks veiktas arī pēc projekta 

beigām); 

 budžeta priekšlikums (projekta mērķu, metodikas, darbību un ierosinātā budžeta 

saskaņotība); 

 ierosinātās metodikas kvalitāte un īstenojamība. 

 Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti; minimālais punktu skaits – 

10 punkti) –  
 

- apmērs, kādā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un īstenot 

dažādos ierosināto darbību aspektus; 

- projekta grupa ietver piemērotu pieredzes un zināšanu kopumu, kas palīdz sekmīgi 

panākt gaidāmos projekta rezultātus; 

- ierosinātās grupas sastāvs un piemērotība (arī personas, kam ir apliecināta pieredze 

veiksmīgu sporta nodarbību organizēšanā un īstenošanā) un grupas locekļiem uzticētās 

funkcijas. 

 

Punktus (no pavisam 100 punktiem) attiecināmajiem pieteikumiem piešķirs uz iepriekš minētā 

svēruma pamata. Minimālais punktu skaits ir 60 punkti. Pieteikumi, kas nesaņems minēto 

minimālo punktu skaitu, tiks noraidīti. 
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5. Pieejamais budžets 

Kopējais projektu līdzfinansēšanai mērķiezīmētais budžets šajā uzaicinājumā iesniegt 

priekšlikumus tiek lēsts 900 000 EUR apmērā. 

ES dotācija nedrīkst pārsniegt maksimālo līdzfinansējuma likmi — 80 % no attiecināmajām 

izmaksām. 

Maksimālā dotācija ir 200 000 EUR par projektu. 

Minimālā dotācija ir 100 000 EUR par projektu. 

Komisija plāno finansēt aptuveni 4 priekšlikumus (t. i., piešķirt 4 dotācijas vidēji 225 000 EUR 

apmērā). 

Komisijai ir tiesības nepiešķirt visus pieejamos līdzekļus. 

 

6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Dotāciju pieteikumiem jābūt sagatavotiem kādā no ES oficiālajām valodām, izmantojot 

elektronisko veidni, kas atrodama uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus tīmekļa lapā. 

Pieteikuma veidlapa pienācīgi jāaizpilda un jāiesniedz līdz 2020. gada 22. jūnija plkst. 12.00 

(pēc Briseles laika). Uz papīra, pa faksu, pa e-pastu vai citā veidā iesūtītie pieteikumi netiks 

pieņemti. 

 

7. Papildu informācija 

Jautājumu gadījumā rakstiet uz  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU.  
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