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KONKURSIKUTSE – EAC/S17/2017 

Radikaliseerumise ohus olevate noorte jälgimine ja juhendamine spordi 

kaudu 

 

Käesoleva projektikonkursi eesmärk on viia ellu 2017. aasta tööprogrammi kooskõlas komisjoni 

9. juuni 2017. aasta otsusega C(2017) 3847 katseprojektide rakendamist käsitleva 2017. aasta 

tööprogrammi vastuvõtmise kohta. 

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele toetamaks vägivaldse ekstremismini viiva radikaliseerumise 

ennetamist
1
 rõhutati selgelt, et radikaliseerumise ennetamine on ELi terrorismivastase võitluse 

oluline osa. 

Radikaliseerumise ennetusmeetmeid töötatakse välja ja rakendatakse peamiselt kohapeal: 

kohalikul, aga ka piirkondlikul ja riiklikul tasandil. Nende väljatöötamine ja rakendamine kuulub 

peamiselt liikmesriikide pädevusse. Kohalikud osalejad suudavad radikaliseerumist üldjuhul nii 

lühikeses kui ka pikas perspektiivis kõige paremini ennetada ja avastada. Samal ajal on ELil 

toetav roll ja seda eelkõige liikmesriikide probleemide sarnasuse ning ulatuse ja omavahelise 

seotuse tõttu, mis tähendab, et ELi tasandi koostööl, võrgustike loomisel, rahastamisel ja heade 

tavade vahetamisel on oma osa. 

 Sport võib aidata ennetada radikaliseerumist ning kaasa aidata euroopalike väärtuste: sallivuse, 

integratsiooni ja kultuuridevahelise dialoogi edendamisele. Samal ajal võivad spordiklubid 

endast mõnikord kujutada soodsat pinnast haavatavate noorukite radikaliseerimiseks. Seda 

arvesse võttes toetatakse käesoleva pilootprojektiga alt ülespoole suunatud spordiprojekte, mille 

sihtrühmaks on radikaliseerumise ohus noored.  

 

1. Eesmärgid 

Käesoleva meetme eesmärk on toetada kohalike huvirühmade ja kodanikuühiskonna korraldatud 

spordiprojekte, mille raames keskendutakse marginaliseerumise ja radikaliseerumise 

ennetamisele, eelkõige aidates kõrvalejäämise ja radikaliseerumise ohus noortel leida identiteeti 

ja kuuluvustunnet. Projektidega tuleks õpetada põhioskusi nagu sotsiaalne ja suhtluspädevus 

ning kriitiline mõtlemine ja probleemilahendamine, mis aitaksid ühiskonna äärealal olevatel 

noortel tunda end taas ühiskonda kaasatuna. 

Käesoleva pilootprojektiga kaasatakse ELi kohalikke spordiorganisatsioone, kes koostöös 

radikaliseerumise ja terrorismiga võitlemise eest vastutavate kohalike ametivõimudega 

selgitavad välja radikaliseerumise ohus olevaid inimesi ja pakuvad neile sobivat juhendamist, et 

püüda ennetada radikaliseerumisprotsesse. Oodatavad tulemused hõlmavad järgmist: 
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• radikaliseerumise ohus olevate noorte suurem kuuluvustunne ELi ühiskonda;  

• nende radikaliseerumise ohu vähendamine. 

Projektidega toetatakse kohalikke projekte, mille eesmärgiks on radikaliseerumisprotsesside 

jälgimine ja ennetamine spordi kaudu. Kõnealuste projektidega tuleks kaasata kohalikke 

spordiorganisatsioone ja arendada koostööd valdkonnas tegutsevate kohalike ametivõimudega. 

Välja valitakse ligikaudu 15 projekti. 

 

2. Toetuskõlblikkuskriteeriumid 

Selleks et projekt oleks toetuskõlblik, peavad selle esitanud taotlejad vastama järgmistele 

tingimustele: 

– taotleja peab olema juriidilisest isikust avalik- või eraõiguslik organisatsioon, millel on 

tõendatud edukas kogemus radikaliseerumisprotsessidega võitlemisel (füüsilised isikud ei saa 

selle projektikonkursi raames taotlusi esitada); 

– tema peakontori registrijärgne asukoht peab olema ühes 28st Euroopa Liidu liikmesriigist. 

Taotluse võivad esitada vaid järgmistes riikides asutatud juriidilised isikud: 

– ELi liikmesriigid. 

 

3. Toetamiskõlblikud tegevused 

Käesoleva projektikonkursi raames toetamiskõlblikud põhitegevused on järgmised (loetelu ei ole 

ammendav): 

• meetmed, millega toetatakse deradikaliseerimisprotsesse, mida toetuskõlblik taotleja 

rakendab koostöös kohalike ametivõimudega, mis vastutavad radikaliseerumise ja terrorismi 

ennetamise eest ning politseivaldkonna eest. Meetmed peavad olema soolises tasakaalus;  

• meetmete ja hea tava väljatöötamine, kindlakstegemine, edendamine ja jagamine 

radikaliseerumise ohus olevate noorte spordi kaudu jälgimise ja juhendamise valdkonnas;  

• teadlikkuse suurendamise meetmed spordi praktilise ja tõendatud lisaväärtust andva 

väärtuse kohta deradikaliseerimisprotsesside seisukohast; 

• radikaliseerimist soodustavate spordialade väljaselgitamine; 

• teabe levitamise meetmed; 
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• võrgustikuga seotud tegevus. 

 

Meetmed, mille puhul ei kasutata soolise võrdõiguslikkuse valdkonna tõendatud meetodeid, ei 

ole toetuskõlblikud. 

  Rakendusperiood: 

– tegevustega ei või alustada enne 1. jaanuari 2018; 

– tegevused tuleb lõpule viia 31. detsembriks 2018. 

Selliste projektide toetustaotlusi, mille ettenähtud kestus on pikem kui käesolevas konkursikutses 

kindlaksmääratud kestus, vastu ei võeta. 

4. Toetuse andmise kriteeriumid 

Toetuskõlblikke taotlusi/projekte hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel.  

1. Projekti asjakohasus (1. kriteerium) (kuni 40 punkti) 

- Mil määral aitab projekt saavutada eesmärki toetada pagulaste integreerimist ELi 

vastuvõtvasse ühiskonda spordi kaudu. 

- Mil määral: 

 põhineb ettepanek radikaliseerumise ennetamise konkreetsete kohalike meetmete 

vajaduse kindlakstegemisel;  

 on eesmärgid selgelt määratletud ja realistlikud ning mil määral on käsitletud neis 

osalevatele organisatsioonidele ja sihtrühmadele olulisi küsimusi. 

2. Kvaliteet (2. kriteerium) (kõige rohkem 40 punkti) 

- Kavandatud tegevuste üldise kavandamise ja rakendamise kvaliteet ning eesmärkide 

saavutamise meetodid: 

 kulutõhusus (kui kulutõhus projekt on ja kas iga tegevuse jaoks eraldatakse 

piisavalt vahendeid); 

 kavandatud meetmete jätkusuutlikkus (kas kõnealuste meetmetega jätkatakse ka 

pärast projekti lõppu); 

 eelarve ettepanek (projekti eesmärkide, metoodika ning kavandatud tegevuste ja 

eelarve kokkusobivus); 
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 kavandatud metoodika kvaliteet ja rakendatavus. 

3. Projekti juhtimine (3. kriteerium) (kuni 20 punkti)  

- Mil määral tõendab taotleja oma võimet kavandatud tegevusi korraldada, koordineerida 

ja ellu viia. 

- Projektimeeskonna liikmetel on piisav kogemuste ja eksperditeadmiste pagas, et edukalt 

saavutada kõik projekti oodatavad tulemused. 

- Kavandatud meeskonna koosseis ja sobivus (sealhulgas inimesed, kellel on tõendatud 

kogemus tulemuslike sporditegevuste korraldamisel ja elluviimisel) ning 

meeskonnaliikmete ülesannete jaotus. 

Abikõlblikke taotlusi hinnatakse 100 punkti skaalal ning punkte antakse eespool kirjeldatud 

kaaluga. 

Esimese ja teise kriteeriumi puhul kohaldatakse alammäära 65 % maksimaalsest punktisummast. 

Lisaks kohaldatakse kõigi hindamiskriteeriumide puhul kokku 70 punkti alammäära. Taotlused, 

mis ei saa minimaalseid kvaliteedipunkte, lükatakse tagasi. 

 

5. Eelarve 

Projektide kaasfinantseerimiseks on sihtotstarbeliselt eraldatud kokku 750 000 eurot. 

Toetuse maksimaalne suurus on 60 000 eurot. 

Komisjon kavatseb rahastada ligikaudu 15 taotlust. 

Komisjonil on õigus jätta osa olemasolevaid eelarvevahendeid välja maksmata. 

 

6. Taotluste esitamise tähtaeg 

Toetustaotlused tuleb koostada ühes ELi ametlikus keeles, kasutades selleks ettenähtud 

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

Täielikult täidetud taotlusvorm tuleb saata posti teel (posti teel saatmise korral loetakse 

saatmiskuupäevaks postitempli kuupäev) või kulleriga hiljemalt 18. augustiks 2017 kell 16:00 

(Brüsseli aja järgi).  

7. Lisateave 

Küsimuste korral võtke palun ühendust:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

