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VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/S17/2017 

Monitorování a odborné vedení mladých lidí, u nichž existuje riziko 

radikalizace, prostřednictvím sportovních projektů 

 

Tato výzva k podávání návrhů slouží k dosažení cílů ročního pracovního programu na rok 2017 

v souladu s rozhodnutím Komise C(2017) 3847 ze dne 9. června 2017 o přijetí ročního 

pracovního programu na rok 2017 pro provádění pilotních projektů. 

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů nazvané „Podpora prevence radikalizace vedoucí k násilnému 

extremismu“
1
 jasně zdůraznilo, že klíčovou roli v boji proti terorismu v EU hraje prevence 

radikalizace. 

Opatření pro boj proti radikalizaci jsou koncipována a prováděna převážně v konkrétních 

místech, na místní, ale též regionální či celostátní úrovni; jejich koncepce a provádění jsou 

primárně v kompetenci členských států. Aktéři na místní úrovni jsou zpravidla nejlépe schopni 

odhalit hrozící radikalizaci a krátkodobě i dlouhodobě jí předcházet. Evropská unie jim má při 

tom poskytnout podporu, a to v neposlední řadě proto, že členské státy čelí problémům podobné 

povahy, a vzhledem k tomu, jak jsou tyto problémy rozšířeny a navzájem provázány, což 

znamená, že důležitou úlohu musí sehrát i spolupráce, navazování kontaktů, financování a 

výměna osvědčených postupů na úrovni EU. 

 K řešení problému boje proti radikalizaci může přispět i sport, který pomáhá utužovat evropské 

hodnoty, jako je tolerance, integrace a mezikulturní dialog. Současně mohou v některých 

případech být sportovní kluby příznivým prostředím, jež bude pozitivně působit na ohroženou 

mládež. S ohledem na výše uvedené skutečnosti bude tento pilotní projekt podporovat projekty 

související se sportem na nejnižší úrovni, se zaměřením na mladé lidi, u nichž se předpokládá 

riziko radikalizace.  

 

1. Cíle 

Toto opatření si klade za cíl podpořit sportovní projekty pořádané aktéry a občanskou 

společností na místní úrovni, které se zaměří na prevenci marginalizace a radikalizace a 

konkrétně pomohou mladým lidem, kterým hrozí vyloučení a radikalizace, nalézt identitu a 

získat pocit sounáležitosti. Projekty by se měly zaměřit na výuku základních dovedností, jako 

jsou sociální a komunikační schopnosti, kritické myšlení a řešení problémů, které přispějí k 

tomu, aby se mladí lidé na okraji společnosti cítili znovu sociálně zapojeni. 

Tento pilotní projekt zapojí místní sportovní organizace EU, které ve spolupráci s místními 

orgány odpovědnými za řešení problémů radikalizace a terorismu určí mladé lidi, jimž hrozí 

                                                            
1 COM(2016) 379 final ze dne 14. června 2016.   
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radikalizace a nabídnou jim vhodné odborné vedení, aby se u nich takto pokusily zabránit 

radikalizačním procesům. Očekávané výsledky: 

• zvýšený pocit sounáležitosti se společností EU mezi mladými lidmi, kterým hrozí 

radikalizace;  

• snížení rizika radikalizace u těchto lidí. 

Projekty umožní podporu místních projektů zaměřených na monitorování radikalizačních 

procesů a jejich prevenci prostřednictvím sportu. Tyto projekty by měly zapojit místní sportovní 

organizace a rozvíjet spolupráci s místními orgány působícími v této oblasti. Bude vybráno 

přibližně 15 projektů. 

 

2. Kritéria způsobilosti 

Způsobilé projekty musí být představeny žadateli, kteří splňují tyto podmínky: 

- jsou veřejná či soukromá organizace s právní subjektivitou a prokázanými zkušenostmi v 

oblasti řešení problémů radikalizace (fyzické osoby nejsou způsobilé k žádosti o grant v rámci 

této výzvy); 

- mají oficiální sídlo v některém z členských států EU28. 

Způsobilé jsou pouze žádosti právnických osob usazených v jedné z následujících zemí: 

- členské státy EU. 

 

3. Způsobilé aktivity 

Orientační seznam hlavních aktivit způsobilých v rámci této výzvy k podávání návrhů je uveden 

níže: 

• aktivity zaměřené na podporu boje proti radikalizačním procesům, které způsobilý 

žadatel provádí ve spolupráci s místními veřejnými orgány odpovědnými za boj proti 

radikalizaci, terorismu a za činnost policie. Aktivity musí mít genderově vyvážený přístup;  

• rozvoj, určování, prosazování a sdílení činností a osvědčených postupů ohledně činností 

v oblasti monitorování a odborného vedení mladých lidí, u nichž existuje riziko radikalizace, 

prostřednictvím sportu;  

• aktivity zaměřené na zvyšování povědomí o praktickém a prokázaném přínosu sportu v 

boji proti radikalizaci; 
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• určování sportovních aktivit, u nichž existuje riziko radikalizace. 

• aktivity zaměřené na šíření informací; 

• aktivity zaměřené na navazování kontaktů. 

 

Aktivity, které nezahrnují podloženou metodiku na bázi rovnosti mužů a žen, nejsou způsobilé. 

  Období provádění 

- aktivity nesmí být zahájeny před 1. 1. 2018 

- aktivity musí být dokončeny do 31. 12. 2018 

Žádosti týkající se projektů, jejichž plánovaná doba trvání přesahuje období stanovené v této 

výzvě pro předkládání návrhů, nebudou přijaty. 

4. Kritéria pro udělení grantu 

Způsobilé žádosti/projekty budou hodnoceny na základě těchto kritérií:  

1. Relevantnost projektu (kritérium 1) (maximálně 40 bodů): 

- Nakolik návrh přispívá k dosažení cíle, kterým je podpořit integraci uprchlíků v 

hostitelských společnostech EU prostřednictvím sportu. 

- Nakolik: 

 vychází návrh z konkrétního zištění specifických místních potřeb, pokud jde o 

aktivity zaměřené na předcházení radikalizaci;  

 jsou jednoznačně stanoveny cíle, které jsou reálné, a zabývají se otázkami, které 

jsou relevantní pro zúčastněné organizace a cílové skupiny. 

2. Kvalita (kritérium 2) (maximálně 40 bodů): 

- Kvalita celkové koncepce a provádění navrhovaných aktivit a metodika dosažení 

stanovených cílů: 

 nákladová efektivnost (nakolik je projekt nákladově efektivní a přiděluje každé 

aktivitě odpovídající zdroje); 

 udržitelnost navrhovaných činností (v jaké míře budou činnosti prováděny i po 

skončení projektu); 



4 
 

 návrh rozpočtu (soudržnost mezi cíli, metodikou, aktivitami a navrhovaným 

rozpočtem projektu); 

 kvalita a proveditelnost navrhované metodiky. 

3. Řízení projektu (kritérium 3) (maximálně 20 bodů):  

- Nakolik žadatel prokáže schopnost organizovat, koordinovat a provádět různé aspekty 

navrhovaných aktivit. 

- projekt využívá přiměřený podíl zkušeností a odborných znalostí, aby mohl být úspěšně 

realizován ve všech svých aspektech; 

- složení a způsobilost navrhovaného týmu (včetně lidí, kteří prokázali zkušenosti s 

pořádáním a zajišťováním úspěšných sportovních aktivit) a role, které byly přiděleny 

jednotlivým členům týmu; 

Způsobilým žádostem budou udělovány body (z maximálního počtu 100) na základě splnění 

výše uvedených kritérií. 

Pro první a druhé kritérium platí minimální hranice 65 % bodů. 

Pro všechna kritéria celkem navíc platí minimální hranice 70 bodů. Žádosti, které těchto hranic 

nedosáhnou, budou zamítnuty. 

 

5. Dostupný rozpočet 

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování projektů se odhaduje na 750 000 EUR. 

Maximální výše grantu je 60 000 EUR. 

Komise předpokládá financování přibližně 15 návrhů. 

Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky. 

 

6. Lhůta pro podání žádostí 

Žádosti o grant musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků EU, s využitím formuláře 

žádosti konkrétně určeného pro tento účel, k dispozici na internetové adrese: 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm  

Řádně vyplněný formulář žádosti musí být zaslán buď poštou, nebo kurýrní službou, a to 

nejpozději 18. srpna 2017 do 16:00 SEČ (rozhodující je datum poštovního razítka).  

7. Další informace 

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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Případné dotazy můžete zaslat na adresu:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


