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INDKALDELSE AF FORSLAG – EAC/S17/2017 

Monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering 

 

Denne indkaldelse af forslag har til formål at gennemføre det årlige arbejdsprogram for 2017 i 

overensstemmelse med Kommissionens afgørelse C(2017) 3847 af 9. juni 2017 om vedtagelsen 

af det årlige arbejdsprogram for 2017 vedrørende gennemførelsen af pilotprojekterne. 

I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og 

Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "støtte til forebyggelse af radikalisering, der fører til 

voldelig ekstremisme"
1
, blev det tydeligt understreget, at forebyggelse af radikalisering er et 

centralt element i kampen mod terrorisme i EU. 

Foranstaltninger til bekæmpelse af radikalisering udtænkes og implementeres generelt på stedet, 

dvs. på lokalt plan, men også på regionalt og nationalt plan, og udformningen og gennemførelsen 

heraf hører primært under medlemsstaternes kompetence. Lokale aktører er normalt de bedste til 

at forebygge og opspore radikalisering på både kort og langt sigt. Samtidig har EU en 

understøttende funktion, ikke mindst fordi medlemsstaterne står over for udfordringer, der ligner 

hinanden, og i kraft af problemernes omfang og indbyrdes forbundne karakter, hvilket betyder, at 

samarbejde, netværk, finansiering og udveksling af god praksis på EU-plan også kan spille en 

rolle. 

 Idræt kan både bidrage til at håndtere udfordringen med at tackle radikalisering og til at forbedre 

europæiske værdier såsom tolerance, integration og interkulturel dialog. Samtidig kan 

idrætsklubber i visse tilfælde også være et gunstigt miljø i forhold til at påvirke udsatte unge. På 

grundlag heraf vil dette pilotprojekt støtte idrætsrelaterede bottom-up projekter rettet mod unge, 

der er i fare for at blive radikaliseret.  

 

1. Mål 

Denne aktion har til formål at støtte idrætsrelaterede projekter, der organiseres af lokale aktører 

og civilsamfundet, med fokus på at forebygge marginalisering og radikalisering, navnlig ved at 

hjælpe unge i risiko for udstødelse og radikalisering med at finde en identitet og en følelse af 

tilhørsforhold. Projekterne bør fokusere på at give unge nogle vigtige kvalifikationer, såsom 

sociale og kommunikationsmæssige kompetencer, kritisk tænkning og problemløsning, der kan 

hjælpe dem, der befinder sig i udkanten af samfundet, med igen at føle, at de deltager i det. 

Dette pilotprojekt vil inddrage EU's lokale idrætsorganisationer, der – i samarbejde med de 

lokale myndigheder med ansvar for radikalisering og terrorisme – vil identificere de personer, 

der er i risiko for radikalisering, og give dem den rette coaching for at prøve at forhindre 

radikaliseringen. De forventede resultater er bl.a.: 
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• en større følelse blandt unge, der er i risiko for radikalisering, af, at de hører til i 

samfundet i EU  

• en minimering af risikoen for deres radikalisering 

Projekterne vil sikre støtte til lokale projekter med fokus på monitorering og forebyggelse af 

radikalisering gennem idræt. Disse projekter bør inddrage lokale idrætsorganisationer og udvikle 

samarbejde med de lokale myndigheder, der er aktive på området. Der vil blive udvalgt omkring 

15 projekter. 

 

2. Kriterier for støtteberettigelse 

For at projekterne kan komme i betragtning, skal de indsendes af ansøgere, som opfylder 

følgende kriterier: 

– være en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person, der kan dokumentere 

vellykkede erfaringer med at håndtere radikalisering (fysiske personer kan ikke ansøge om støtte 

i forbindelse med denne indkaldelse) 

– have deres registrerede juridiske hjemsted i en af de 28 EU-medlemsstater 

Ansøgninger kan kun indsendes af juridiske personer, der er etableret i et af følgende lande: 

- EU-medlemsstater 

 

3. Støtteberettigede aktiviteter 

En ikkeudtømmende liste over de aktiviteter, der primært er støtteberettigede i forbindelse med 

denne indkaldelse, er anført nedenfor: 

• Aktiviteter, der har til formål at bekæmpe radikalisering, og som gennemføres af 

støtteberettigede ansøgere i samarbejde med de lokale myndigheder med ansvar for 

radikalisering, terrorisme og politiet. Tilgangen til aktiviteterne skal sikre en ligelig balance 

mellem mænd og kvinder  

• Udvikling, kortlægning, fremme og udveksling af aktiviteter og god praksis vedrørende 

monitorering og coaching gennem idræt af unge i risiko for radikalisering  

• Oplysningskampagner om den praktiske, dokumenterede merværdi af sport i forbindelse 

med bekæmpelse af radikalisering 

• Aktiviteter, der har til formål at kortlægge de idrætsaktiviteter, hvor der kunne være 

risiko for radikalisering 
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• Formidlingsaktiviteter 

• Netværksaktiviteter 

 

Aktiviteter, der ikke er bygget på en evidensbaseret metode til at fremme en ligelig balance 

mellem mænd og kvinder, vil ikke være støtteberettigede. 

  Gennemførelsesperiode 

– aktiviteterne må ikke påbegyndes før den 1. januar 2018 

– aktiviteterne skal afsluttes før den 31. december 2018 

Ansøgninger vedrørende projekter, som er planlagt til at skulle foregå henover et længere 

tidsrum end det, der er fastsat i denne indkaldelse af forslag, vil ikke blive godkendt. 

4. Tildelingskriterier 

De støtteberettigede ansøgninger/projekter vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:  

1. Projektets relevans (1. kriterium) (her kan opnås i alt 40 point): 

- I hvor høj grad forslaget bidrager til at nå målet om at støtte integrationen af flygtninge i 

EU-værtslandet gennem idræt. 

- I hvor høj grad: 

 forslaget er baseret på konkret kortlægning af specifikke, lokale behov for 

aktiviteter med det formål at forebygge radikalisering,  

 målene er klart definerede, realistiske og omhandler spørgsmål, der er relevante 

for de deltagende organisationer og målgrupper. 

2. Kvalitet (2. kriterium) (her kan opnås i alt 40 point): 

- Kvaliteten af den overordnede udformning og gennemførelse af de foreslåede 

aktiviteter og metoder til at nå disse mål: 

 omkostningseffektivitet (i hvor høj grad er forslaget omkostningseffektivt og 

fordeler en passende andel af midlerne til de enkelte aktiviteter) 

 bæredygtigheden af de foreslåede aktioner (i hvor høj grad vil aktionerne 

fortsætte efter projektets afslutning) 
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 budgetforslag (sammenhængen mellem projektmålene, metoden, aktiviteterne og 

det foreslåede budget) 

 den foreslåede metodes kvalitet og gennemførlighed 

3. Forvaltningen af projektet (3. kriterium) (her kan opnås i alt 20 point):  

- I hvor høj grad ansøgeren kan dokumentere sin evne til at organisere, koordinere og 

gennemføre de forskellige aspekter af de foreslåede aktiviteter 

- Hvorvidt projektet indeholder en passende sammensætning af erfaring og ekspertise, der 

kan sikre en vellykket gennemførelse af alle projektets aspekter 

- Sammensætningen og hensigtsmæssigheden af det foreslåede team (inklusive personer 

med dokumenteret erfaring med at organisere og gennemføre vellykkede 

idrætsaktiviteter) og de roller, der er tildelt teamets medlemmer 

Ud fra et samlet antal point på 100 vil der blive tildelt point til støtteberettigede ansøgninger ud 

fra den vægtning, der er beskrevet ovenfor. 

Både ved det 1. og det 2. kriterium vil en ansøgning som minimum skulle opnå 65 % af det 

samlede, mulige antal point (dvs. 26 point ved hvert kriterium). 

Ud af de mulige 100 point (for alle tildelingskriterierne tilsammen) vil en ansøgning som 

minimum skulle opnå 70 point i alt. Ansøgninger, der ikke opfylder disse pointkrav, vil blive 

afvist. 

 

5. Disponibelt budget 

Det samlede budget, der er øremærket til medfinansieringen af projekter, er på 750 000 EUR. 

Det maksimale støttebeløb er på 60 000 EUR. 

Kommissionen forventer at finansiere ca. 15 forslag. 

Kommissionen forbeholder sig ret til ikke at fordele alle de disponible midler. 

 

6. Ansøgningsfrist 

Ansøgningerne om støtte skal være skrevet på et af EU's officielle sprog, og der skal benyttes 

dette ansøgningsskema, der er specielt udformet til formålet, som kan findes her: 

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

Det udfyldte ansøgningsskema skal sendes med posten (poststemplets dato er afgørende) enten 

pr. brev eller gennem en kurertjeneste senest kl. 16:00 (dansk tid) den 18. august 2017.  

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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7. Yderligere oplysninger 

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan vi kontaktes her:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


