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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/S17/2017 

A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sportprojektek keretében 

történő nyomon követése és segítése 

 

Ez a pályázati felhívás a 2017-es éves munkaprogramnak a kísérleti projektek végrehajtására 

vonatkozó 2017. évi munkaprogram elfogadásáról szóló, 2017. június 9-i C(2017) 3847 

bizottsági határozattal összhangban történő végrehajtására szolgál. 

Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának címzett, „Az erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódás 

megelőzésének támogatása” című bizottsági közlemény
1
 egyértelműen kiemelte, hogy az EU-n 

belül a terrorizmus ellen folytatott küzdelem kulcsfontosságú eleme a radikalizálódás 

megelőzése. 

A radikalizálódás elleni intézkedéseket elsősorban a helyszínen, önkormányzati, illetve 

regionális és nemzeti szinten alakítják ki és hajtják végre; megtervezésük és végrehajtásuk 

elsősorban a tagállamok hatáskörébe tartozik. Általában a helyi szereplők a legalkalmasabbak 

arra, hogy rövid és hosszú távon egyaránt megelőzzék és felismerjék a radikalizálódást. Az 

Európai Uniónak ugyanakkor támogató szerepet kell betöltenie, nem utolsósorban azért, mert 

valamennyi tagállam hasonló kihívásokkal szembesül, továbbá a probléma nagyságrendje és 

szerteágazósága is ezt kívánja. Ebből kifolyólag az uniós szintű együttműködés, hálózatépítés, 

finanszírozás és a bevált módszerek megosztása szintén fontos szerepet tölt be. 

 A sport szerepet játszhat a radikalizálódás elleni küzdelem kihívásainak kezelésében, és 

hozzájárulhat az európai értékek – mint a tolerancia, az integráció és a kultúrák közötti 

párbeszéd – megerősítéséhez. Ugyanakkor a sportklubok kedvező környezetet is nyújthatnak a 

kiszolgáltatott fiatalok radikális célokra történő beszervezéséhez. Mindezeket figyelembe véve 

ez a kísérleti projekt a radikalizálódás kockázatának kitett fiatalokat célzó, alulról szerveződő, 

sporttal kapcsolatos projekteket kívánja támogatni.  

 

1. Célok 

A fellépés célja a helyi szereplők és a civil társadalom által szervezett, sporttal kapcsolatos azon 

projektek támogatása, amelyek célja a marginalizálódás és a radikalizálódás megelőzése. Főként 

azok a projektek tartozhatnak ide, amelyek segítséget nyújtanak a kirekesztés és a 

radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok számára identitásuk kialakításában és a valahová 

tartozás érzésének megtalálásában. A projekteknek az olyan alapvető készségek közvetítésére 

kell irányulniuk, mint a szociális és kommunikációs kompetenciák, a kritikus gondolkodás és a 

problémamegoldás, mivel e készségek révén a peremre sodródott fiatalok újra megtalálhatják 

helyüket a társadalomban. 

                                                            
1 COM(2016) 379 final, 2016. június 14.   
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Ez a kísérleti projekt az EU helyi sportszervezeteit vonja be, amelyek – a radikalizálódásért és a 

terrorizmusért felelős helyi hatóságokkal együttműködve – azonosítják a radikalizálódás 

kockázatának kitett személyeket, és a radikalizálódási folyamatok megelőzése érdekében 

megfelelő coaching szolgáltatásokat kínálnak számukra. Az elvárt eredmények között az 

alábbiak szerepelnek: 

• a valamely uniós társadalomhoz való tartozás érzésének erősödése a radikalizálódás 

kockázatának kitett fiatalok körében;  

• a radikalizálódás veszélyének csökkenése. 

A projektek keretében olyan helyi projektek támogathatók, amelyek a radikalizálódási 

folyamatoknak a sporton keresztül történő nyomon követésével és megelőzésével foglalkoznak. 

E projekteknek be kell vonniuk a helyi sportszervezeteket, és ki kell dolgozniuk az érintett helyi 

hatóságokkal való együttműködés módját. A felhívás keretében mintegy 15 projekt kerül 

kiválasztásra. 

 

2. Támogathatósági feltételek 

A projekteket az alábbi kritériumoknak megfelelő pályázóknak kell benyújtaniuk: 

– jogi személyiséggel rendelkező köz- vagy magánszervezet, amely bizonyított sikeres 

tapasztalattal rendelkezik a radikalizálódási folyamatok kezelésében (természetes személyek e 

pályázati felhívás keretében nem pályázhatnak); 

– bejegyzett székhelyük a 28 uniós tagállam valamelyikében található. 

Kizárólag az alábbi országok valamelyikében működő jogi személy nyújthat be pályázatot: 

– uniós tagállamok. 

 

3. Támogatható tevékenységek 

Az alábbiakban az e pályázati felhívás keretében támogatható főbb tevékenységek nem kimerítő 

listája olvasható: 

• a radikalizálódás elleni folyamatok támogatását célzó tevékenységek, amelyeket a 

támogatásra jogosult kérelmező a radikalizálódásért, a terrorizmusért és a rendőrségi feladatokért 

felelős helyi hatóságokkal együttműködve hajt végre. A tevékenységeknek a nemek egyensúlyát 

figyelembe vevő megközelítést kell alkalmazniuk;  
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• a radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sporton keresztül történő nyomon követése 

és segítése terén folytatott tevékenységek és helyes gyakorlatok kidolgozása, azonosítása, 

előmozdítása és megosztása;  

• figyelemfelkeltő tevékenységek a sport gyakorlati és bizonyított hozzáadott értékével 

kapcsolatban a radikalizálódás elleni folyamatok tekintetében; 

• a radikalizálódási folyamatok kockázatának kitett sporttevékenységek meghatározása; 

• tájékoztatási tevékenységek; 

• kapcsolatépítési tevékenységek. 

 

Nem támogathatók azok a tevékenységek, amelyek nem alkalmaznak bizonyítékokon alapuló, a 

nemek közötti egyenlőségre vonatkozó módszertant. 

  Végrehajtási időszak 

– A tevékenységek nem kezdődhetnek meg 2018. január 1. előtt; 

– a tevékenységeket 2018. december 31-ig le kell zárni. 

Az e pályázati felhívásban meghatározottnál hosszabb időszakra tervezett projektekre irányuló 

kérelmek nem fogadhatók el. 

4. Odaítélési szempontok 

A támogatható pályázatok/projektek értékelése a következő kritériumok szerint történik:  

1. A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont): 

- Milyen mértékben járul hozzá a pályázat a sport révén a menekültek uniós befogadó 

társadalmakba történő beilleszkedésének támogatásához. 

- Mennyire 

 alapul a pályázat a radikalizálódás megelőzését célzó tevékenységekre irányuló 

sajátos helyi igények konkrét felmérésén;  

 világosan meghatározottak és reálisak a célkitűzések, és foglalkoznak a részt vevő 

szervezetek és célcsoportok számára fontos kérdésekkel. 

2. Minőség (2. kritérium) (maximum 40 pont): 
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- A javasolt tevékenységek általános kialakításának és végrehajtásának minősége, 

valamint a célkitűzések megvalósításának módszertana: 

 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 

 a javasolt intézkedések fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak az 

intézkedések a projekt befejezése után is); 

 költségvetés-tervezet (a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt 

költségvetés közötti összhang); 

 a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága. 

3. A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont):  

- Milyen mértékben tudja a pályázó bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek 

különböző elemeinek megszervezésére, koordinálására és végrehajtására. 

- A projektet a valamennyi projektelem sikeres megvalósításához szükséges tapasztalatok 

és szakértelem megfelelő elegyével hajtják végre. 

- A javasolt munkacsoport összetétele és megfelelősége (beleértve a sikeres 

sporttevékenységek szervezése és átadása terén igazolt tapasztalattal rendelkező 

személyeket) és a csoport tagjainak kiosztott feladatok. 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fenti súlyozás alapján részesülnek 

pontszámban. 

Az első és a második kritérium esetében el kell érni a kapható pontok 65%-ának megfelelő 

küszöbértéket. 

Ezenfelül legalább 70 pontot kell együttesen elérni az összes odaítélési szempont tekintetében. 

Az ezeket a küszöbértékeket el nem érő pályázatok nem fogadhatók el. 

 

5. A rendelkezésre álló költségvetés 

A projektek társfinanszírozására előirányzott teljes költségvetés becsült összege 750.000 euró. 

A támogatás maximális összege 60.000 euró. 

A Bizottság megközelítőleg 15 pályázat támogatását tervezi. 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló 

összes pénzeszközt. 
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6. A pályázatok benyújtásának határideje 

A támogatási kérelmeket az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani az erre a célra szánt 

pályázati űrlap kitöltésével, amely a következő címen érhető el: 

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

A megfelelően kitöltött pályázati űrlapot postai úton (az időpontot a levélküldeményen szereplő 

postabélyegző igazolja) vagy futárszolgálattal kell elküldeni 2017. augusztus 18-ig (brüsszeli idő 

szerint 16:00 óráig).  

7. Kiegészítő adatok: 

Kérdéseit a következő e-mail címre küldheti:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

