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KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS EAC/S17/2017 

Jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsena ir ugdomasis vadovavimas 

jiems per sportą 

 

Šis kvietimas teikti pasiūlymus skelbiamas siekiant įgyvendinti 2017 m. metinę darbo programą 

pagal 2017 m. birželio 9 d. Komisijos sprendimą C(2017) 3847 dėl bandomųjų projektų 

įgyvendinimo 2017 m. metinės darbo programos. 

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

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

prevencijos rėmimas“
1
 aiškiai pabrėžiama, kad radikalizacijos prevencija – svarbus kovos su 

terorizmu ES aspektas. 

Kovos su radikalizacija priemonės kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia vietoje, dažniausiai – 

vietos lygmeniu, tačiau taip pat nacionaliniu lygmeniu; jų kūrimas ir įgyvendinimas pirmiausia 

priklauso valstybių narių kompetencijai. Vietos subjektai paprastai geriausiai žino, kaip užkirsti 

kelią radikalizacijai ir ją nustatyti tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu. ES atlieka rėmėjos 

vaidmenį, nes visoms valstybėms narėms tenka spręsti panašaus pobūdžio uždavinius, o 

problemos mastas ir universalumas reiškia, kad Europos Sąjungos lygmens bendradarbiavimas, 

tinklų kūrimas, finansavimas ir gerosios patirties mainai taip pat gali atlikti tam tikrą vaidmenį. 

Sportas gali padėti kovoti su radikalizacija ir stiprinti Europos vertybes – toleranciją, integraciją 

ir kultūrų dialogą. Tačiau kai kuriais atvejais sporto klubai gali būti palanki terpė pažeidžiamo 

jaunimo verbavimui. Atsižvelgiant į tai, šiuo bandomuoju projektu „iš apačios į viršų“ principu 

bus remiami su sportu susiję projektai, skirti jaunuoliams, kuriems, kaip manoma, gresia 

radikalizacija.  

 

1. Tikslai 

Šiuo veiksmu siekiama paremti su sportu susijusius vietos subjektų ir pilietinės visuomenės 

atstovų rengiamus projektus, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama marginalizacijos ir 

radikalizacijos prevencijai, visų pirma padedant jaunuoliams, kuriems gresia atskirtis ir 

radikalizacija, atrasti savo tapatybę ir stiprinti bendrumo jausmą. Projektais turėtų būti siekiama 

mokyti esminių įgūdžių, pavyzdžiui, socialinių ir komunikacinių gebėjimų, kritiškai mąstyti ir 

spręsti problemas, kad visuomenės užribyje atsidūrę jaunuoliai vėl pasijustų visateisiais 

visuomenės nariais. 

Šis bandomasis projektas apims ES vietos sporto organizacijas, kurios, bendradarbiaudamos su 

vietos valdžios institucijomis, atsakingomis už kovą su radikalizacija ir terorizmu, nustatys 

asmenis, kuriems gresia radikalizacija ir suteiks jiems tinkamą ugdomąjį vadovavimą, taip 

bandydamos užkirsti kelią radikalizacijai. Laukiami rezultatai: 
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• stipresnis jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, bendrumo su ES visuomenėmis 

jausmas;  

• mažesnė jų radikalizacijos rizika. 

Projektais bus galima remti vietinius projektus, kuriuose pagrindinis dėmesys skiriamas 

radikalizacijos procesų stebėsenai ir prevencijai per sportą. Šie projektai turėtų apimti vietos 

sporto organizacijas ir plėtoti bendradarbiavimą su vietos valdžios institucijomis šioje srityje. 

Bus atrinkta maždaug 15 projektų. 

 

2. Tinkamumo kriterijai 

Tam, kad būtų tinkami finansuoti, projektus turi pateikti pareiškėjai, atitinkantys šiuos kriterijus: 

– būti viešoji ar privati organizacija, turinti teisinį subjektiškumą, turinti įrodytos sėkmingos 

patirties sprendžiant radikalizacijos problemas (fiziniai asmenys paraiškų dėl dotacijų pagal šį 

kvietimą teikti pasiūlymus teikti negali); 

– turėti registruotą juridinio asmens buveinę vienoje iš 28 ES valstybių narių. 

Paraiškas gali teikti tik juridiniai asmenys, įsisteigę vienoje iš šių šalių: 

– ES valstybės narės. 

 

3. Reikalavimus atitinkanti veikla 

Nebaigtinis pagrindinių veiklų, kurios gali būti remiamos pagal šį kvietimą teikti pasiūlymus, 

sąrašas: 

• veikla, kuria siekiama remti kovos su radikalizacija procesus, įgyvendinama reikalavimus 

atitinkančio pareiškėjo bendradarbiaujant su vietos valdžios institucijomis, atsakingomis už kovą 

su radikalizacija, terorizmu ir už policiją. Veikla turi būti pagrįsta lyčių lygybės principu;  

• veiklų ir gerosios patirties apie jaunuolių, kuriems gresia radikalizacija, stebėsenos ir 

ugdomojo vadovavimo jiems per sportą vystymas, nustatymas, skatinimas ir dalijimasis jomis; 

• informuotumo apie praktinę įrodytą pridėtinę sporto vertę kovojant su radikalizacija 

didinimas; 

• sporto veiklų, susijusių su radikalizacijos grėsme, nustatymas; 

• sklaidos veiksmai; 

• tinklų kūrimo veikla. 
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Veiklos, į kurias neįtraukta faktais pagrįsta lyčių lygybės metodika, nėra tinkamos finansuoti. 

Įgyvendinimo laikotarpis: 

– veikla negali būti pradedama anksčiau nei 2018 m. sausio 1 d.; 

– veikla turi būti baigta iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

Paraiškos dėl projektų, kurie numatyti ilgesniam laikotarpiui, nei nustatyta šiame kvietime teikti 

pasiūlymus, nebus priimamos. 

4. Paramos skyrimo kriterijai 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos ir (arba) projektai vertinami remiantis šiais kriterijais:  

1. Projekto svarba (1-as kriterijus) (iki 40 balų): 

- tai, kokiu mastu pasiūlymu prisidedama prie tikslo remti pabėgėlių integraciją per sportą į 

priimančiųjų ES šalių visuomenes; 

- kokiu mastu: 

 pasiūlymas grindžiamas aiškiai nustatytais konkrečiais vietos poreikiais dėl 

veiklų. kuriomis siekiama užkirsti kelią radikalizacijai; 

 tikslai yra aiškiai apibrėžti, tikroviški ir susiję su klausimais, kurie aktualūs 

dalyvaujančiosioms organizacijoms ir tikslinėms grupėms. 

2. Kokybė (2-as kriterijus) (iki 40 balų): 

- bendra siūlomų veiklų sandaros ir įgyvendinimo kokybė ir metodika, kaip ketinama 

pasiekti tikslų: 

 ekonominis veiksmingumas (projekto ekonominis veiksmingumas, ar kiekvienai 

veiklai skiriami tinkami ištekliai); 

 siūlomų veiksmų tvarumas (veiksmų, kurie bus vykdomi, mastas, be kita ko, 

pasibaigus projektui); 

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

suderinamumas); 

 siūlomos metodikos kokybė ir tinkamumas. 

3. Projekto valdymas (3-as kriterijus) (iki 20 balų):  
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- tai, kokiu mastu pareiškėjas įrodo savo gebėjimą organizuoti, koordinuoti ir įgyvendinti 

įvairius siūlomų veiklų aspektus; 

- projektu sutelkiama tinkama patirtis ir kompetencija projektui visais aspektais sėkmingai 

įgyvendinti; 

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

organizuojant ir sėkmingai vykdant sporto veiklą) ir funkcijų paskirstymas grupės 

nariams. 

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal 100 balų skalę, balus skiriant pagal 

pirmiau nurodytą sistemą. 

Mažiausias balų skaičius už pirmąjį ir antrąjį kriterijus – 65 proc. 

Be to, už visus kriterijus kartu sudėjus būtina surinkti ne mažiau kaip 70 balų. Paraiškos, kurių 

įvertinimas nesiekia šių mažiausių ribų, bus atmestos. 

 

5. Skiriamas biudžetas 

Visam projektų bendrojo finansavimo biudžetui numatoma skirti 750 000 EUR. 

Didžiausia dotacija – 60 000 EUR. 

Komisija ketina finansuoti apie 15 pasiūlymų. 

Komisija pasilieka teisę paskirstyti nevisas turimas lėšas. 

 

6. Paraiškų pateikimo terminas 

Dotacijų paraiškos turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų, naudojant tam tikslui 

specialiai skirtą paraiškos formą, kurią galima rasti adresu: 

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

Tinkamai užpildytą paraiškos formą reikia išsiųsti paštu (data nustatoma pagal pašto antspaudą) 

arba per skubių siuntų tarnybą iki 2017 m. rugpjūčio 18 d. 16:00 val. (Briuselio laiku).  

7. Papildoma informacija 

Jei kyla klausimų, kreipkitės šiuo e .paštu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

