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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/S17/2017 

Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju 

radikalizacije, prek športa 

 

Ta razpis bo omogočil izvajanje letnega delovnega programa za leto 2017 v skladu s Sklepom 

Komisije C(2017) 3847 z dne 9. junija 2017 o sprejetju letnega delovnega programa za leto 2017 

za izvajanje pilotnih projektov. 

V sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij o spodbujanju preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni 

ekstremizem
1
, je jasno poudarjeno, da je preprečevanje radikalizacije ključni element boja proti 

terorizmu v EU. 

Ukrepi za preprečevanje radikalizacije se oblikujejo in izvajajo predvsem na terenu, in sicer na 

lokalni, pa tudi regionalni in nacionalni ravni. V prvi vrsti je oblikovanje in sprejemanje teh 

ukrepov pristojnost držav članic. Lokalni akterji so običajno v najboljšem položaju za odkrivanje 

in preprečevanje radikalizacije, tako kratko- kot tudi dolgoročno. Obenem mora EU pri tem 

nuditi podporo, saj so zaradi podobne narave izzivov, s katerimi se spopadajo države članice, ter 

obsega in medsebojne povezanosti problematike potrebni sodelovanje, mreženje, financiranje in 

izmenjava dobrih praks na ravni Evropske unije. 

Šport ima lahko vlogo pri spoprijemanju z radikalizacijo in lahko prispeva k okrepitvi evropskih 

vrednot, kot so strpnost, vključevanje in medkulturni dialog. Hkrati so lahko v nekaterih 

primerih športni klubi ugodno okolje za spreobračanje ranljivih mladostnikov. Ob upoštevanju 

navedenega bo ta pilotni projekt podprl športne projekte, usmerjene na mlade, za katere se šteje, 

da so izpostavljeni tveganju radikalizacije.  

 

1. Cilji 

Cilj tega ukrepa je podpiranje športnih projektov, ki jih organizirajo lokalni akterji in civilna 

družba in ki se osredotočajo na preprečevanje marginalizacije in radikalizacije, zlasti tako, da 

mladostnikom, izpostavljenim tveganju izključenosti in radikalizacije, pomagajo pri iskanju 

identitete in občutka pripadnosti. Cilj projektov bi moral biti mlade naučiti osnovnih veščin, na 

primer socialnih in komunikacijskih kompetenc, kritičnega razmišljanja in reševanja problemov, 

da bi se marginalizirani mladi ponovno počutili del družbe. 

Ta pilotni projekt bo vključeval lokalno športno organizacijo EU, ki bo v sodelovanju z 

lokalnimi organi, pristojnimi za problem radikalizacije in terorizma, odkrila osebe, izpostavljene 

tveganju radikalizacije, ter jim ponudila primerno mentorstvo in tako poskusila preprečiti proces 

radikalizacije. Pričakovani rezultati: 
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• okrepljen občutek pripadnosti družbam EU med mladimi, ki izpostavljenimi tveganju 

radikalizacije;  

• zmanjšanje tveganja radikalizacije. 

Projekti bodo omogočili podporo lokalnim projektom, osredotočenim na spremljanje in 

preprečevanje procesov radikalizacije prek športa. Ti projekti bi morali vključevati lokalne 

športne organizacije in razviti sodelovanje z lokalnimi organi, dejavnimi na tem področju. 

Izbranih bo približno 15 projektov. 

 

2. Merila za upravičenost 

Upravičeni so predlogi, ki jih predložijo kandidati, ki izpolnjujejo naslednja merila: 

– so javne ali zasebne organizacije, ki so pravne osebe, z dokazanimi uspešnimi izkušnjami pri 

obravnavanju procesov radikalizacije (fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na 

podlagi tega razpisa); 

– imajo sedež v eni od 28 držav članic EU. 

Upravičene bodo samo vloge pravnih oseb s sedežem v eni od naslednjih držav: 

– države članice EU. 

 

3. Upravičene dejavnosti 

Neizčrpen seznam glavnih dejavnosti, ki so upravičene do pomoči na podlagi tega razpisa za 

zbiranje predlogov: 

• dejavnosti, katerih cilj je podpirati postopke preprečevanja radikalizacije, ki jih izvaja 

upravičeni vložnik v sodelovanju z lokalnimi organi, pristojnimi za problem radikalizacije in 

terorizma ter za policijo. Dejavnosti morajo upoštevati načelo enakosti spolov;  

• razvoj, določanje, spodbujanje in izmenjava dejavnosti in dobrih praks v zvezi s 

spremljanjem in mentorstvom mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek 

športa;  

• dejavnosti ozaveščanja o praktični in dokazani dodani vrednosti športa pri postopkih 

preprečevanja radikalizacije; 

• ugotovitev športnih dejavnosti, pri katerih obstaja tveganje procesov radikalizacije; 

• ukrepi za širjenje informacij; 
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• dejavnosti mreženja. 

 

Dejavnosti, ki ne vključujejo na dokazih temelječe metodologije enakosti spolov, niso 

upravičene do nepovratnih sredstev. 

Obdobje izvajanja: 

– dejavnosti se ne smejo pričeti pred 1. 1. 2018, 

– dejavnosti se morajo zaključiti do 31. 12. 2018. 

Vloge za projekte, katerih trajanje je daljše od obdobja, ki ga določa ta razpis za zbiranje 

predlogov, bodo izključene. 

4. Merila za dodelitev 

Upravičene vloge/projekti bodo ocenjene po naslednjih merilih:  

1. Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk): 

- kako predlog prispeva k cilju spodbujanja vključevanja beguncev v družbe gostiteljice 

EU prek športa; 

- v kolikšnem obsegu: 

 predlog temelji na konkretni opredelitvi posebnih lokalnih potreb dejavnosti za 

preprečevanje radikalizacije;  

 so cilji jasno opredeljeni, realistični in obravnavajo vprašanja, ki so relevantna 

tako za sodelujoče organizacije kot za ciljne skupine; 

2. Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk): 

- kakovost celotne zasnove in izvajanja predlaganih dejavnosti ter metodologije za 

doseganje ciljev: 

 stroškovna učinkovitost (v kakšnem obsegu je projekt stroškovno učinkovit, 

sredstva, namenjena posameznim dejavnostim, pa ustrezna), 

 trajnost predlaganih ukrepov (v kakšnem obsegu se bodo dejavnosti izvajale tudi 

po koncu projekta), 

 predlog proračuna (skladnost med cilji projekta, metodologijo, dejavnostmi in 

predlaganimi proračunskimi sredstvi), 
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 kakovost in izvedljivost predlagane metodologije. 

3. Upravljanje projekta (merilo 3) (največ 20 točk):  

- v kolikšnem obsegu vložnik dokazuje svoje sposobnosti organiziranja, usklajevanja in 

izvajanja raznih vidikov predlaganih dejavnosti; 

- v kolikšnem obsegu ima projekt na voljo ustrezno kombinacijo strokovnega znanja in 

izkušenj, potrebno za učinkovito doseganje vseh vidikov projekta; 

- sestava in primernost predlagane projektne skupine (ki vključuje osebe z dokazanimi 

izkušnjami pri organizaciji in izvajanju uspešnih športnih dejavnosti) ter porazdelitev 

vlog med člani skupine. 

Upravičenim vlogam bodo dodeljene točke od skupno 100 točk na podlagi zgoraj navedenega 

tehtanja. 

Minimalni prag 65 % točk se bo uporabljal za prvo in drugo merilo. 

Poleg tega se bo za vsa merila za dodelitev skupaj uporabljal minimalni prag 70 točk. Vloge, ki 

ne bodo dosegle minimalnih pragov, bodo izključene. 

 

5. Razpoložljiva proračunska sredstva 

Skupna proračunska sredstva, namenjena za sofinanciranje projektov, so ocenjena na 

750 000 EUR. 

Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev je 60 000 EUR. 

Komisija pričakuje, da bo financirala približno 15 predlogov. 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

6. Rok za vložitev vlog 

Vloge za nepovratna sredstva je treba sestaviti v enem izmed uradnih jezikov EU in ob uporabi 

posebej za to namenjenega obrazca, ki je na voljo na spletnem naslovu: 

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

V celoti izpolnjene obrazce je treba oddati po pošti (poštni žig velja kot dokazilo o datumu 

pošiljanja) ali kurirski službi do 18. avgusta 2017 do 16.00 (po bruseljskem času).  

7. Dodatne informacije 

Morebitna vprašanja naslovite na: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU. 

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

