
1 
 

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS: EAC/S17/2017 

Radikalizācijas riskam pakļauto jauniešu uzraudzība un konsultēšana ar 

sporta palīdzību 

 

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai īstenotu 2017. gada darba programmu 

saskaņā ar 2017. gada 9. jūnija Komisijas Lēmumu C(2017) 3847 par 2017. gada darba 

programmas pieņemšanu pilotprojektu īstenošanai. 

Komisijas paziņojumā Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu 

komitejai un Reģionu komitejai “Atbalsts tādas radikalizācijas novēršanai, kas ved uz vardarbīgu 

ekstrēmismu”
1
 ir skaidri uzsvērts, ka radikalizācijas novēršana ir svarīgs elements terorisma 

apkarošanā ES. 

Pret radikalizāciju vērstu pasākumu izstrāde un īstenošana galvenokārt notiek uz vietas, vietējā, 

bet arī reģionālā un nacionālā līmenī un galvenokārt ir dalībvalstu kompetencē. Gan ilglaikā, gan 

īslaikā radikalizāciju parasti vislabāk var novērst vietējie dalībnieki. Tai pat laikā Eiropas 

Savienībai jāuzņemas atbalstītāja loma, it īpaši tāpēc, ka dalībvalstīm risināmo izaicinājumu 

līdzīgums, problēmas mērogs un tai raksturīgā sasaikņotība prasa Eiropas Savienības līmeņa 

sadarbību, tīklošanos, finansēšanu un apmaiņu ar labu praksi. 

Sportam var būt liela nozīme radikalizācijas novēršanā, un tas var veicināt tādas Eiropas vērtības 

kā iecietību, integrāciju un starpkultūru dialogu. Tajā pašā laikā atsevišķos gadījumos sporta 

klubi var būt arī labvēlīga vide, lai neaizsargātus jauniešus pievērstu jaunai ticībai. Ņemot vērā 

visu šo, šis izmēģinājuma projekts atbalstīs augšupējus ar sportu saistītus projektus, kas vērsti uz 

jauniešiem, kurus uzskata par radikalizācijas riskam pakļautiem.  

 

1. Mērķi 

Šīs darbības mērķis ir atbalstīt vietējo dalībnieku un pilsoniskās sabiedrības rīkotus sporta 

projektus, kuros uzmanība pievērsta marginalizācijas un radikalizācijas novēršanai, jo īpaši 

palīdzot atrast savu identitāti un piederības sajūtu jauniešiem, kuriem draud sociālā atstumtība un 

radikalizācija. Projektiem būtu jātiecas mācīt būtiskas prasmes, piemēram, sociālās un 

komunikatīvās prasmes, kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes, kas var palīdzēt 

marginalizētiem jauniešiem atkal justies piederīgiem sabiedrībai. 

Šajā izmēģinājuma projektā būs iesaistītas ES vietējās sporta organizācijas, kas sadarbībā ar 

vietējām iestādēm ar kompetenci radikalizācijas un terorisma jautājumos identificēs 

radikalizācijas riskam pakļautos cilvēkus un viņiem sniegs padomus, lai mēģinātu nepieļaut 

radikalizāciju. Gaidāmie rezultāti ietver: 

• radikalizācijas riskam pakļauto jauniešu stiprāku piederības sajūtu ES sabiedrībai;  
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• radikalizācijas riska mazināšanos. 

Projekts ļaus atbalstīt vietējos projektus, kas vērsti uz radikalizācijas uzraudzību un novēršanu ar 

sporta palīdzību. Šiem projektiem vajadzētu iesaistīt vietējās sporta organizācijas un veidot 

sadarbību ar vietējām iestādēm, kuras darbojas šajā jomā. Tiks izvēlēti apmēram 15 projekti. 

 

2. Atbilstības kritēriji 

Lai projekti būtu tiesīgi pretendēt uz atbalstu, pretendentiem, kas tos iesniedz, jāatbilst šādiem 

kritērijiem: 

- jābūt publiskai vai privātai organizācijai ar juridiskās personas statusu un ar pierādītu 

veiksmīgu pieredzi radikalizācijas jautājumu risināšanā (fiziskām personām nav tiesību 

pieteikties uz dotāciju saistībā ar šo uzaicinājumu); 

- to juridiskajai adresei jābūt reģistrētai vienā no 28 ES dalībvalstīm. 

Pieteikumus ir tiesīgas iesniegt tikai juridiskas personas, kas reģistrētas šajās valstīs: 

- ES dalībvalstis. 

 

3. Atbilstošās darbības 

Turpmāk sniegts neizsmeļošs saraksts, kurā uzskaitītas galvenās darbības, kuras var pretendēt uz 

atbalstu saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus: 

• pasākumi ar mērķi atbalstīt radikalizācijas novēršanas procesus, ko atbalsttiesīgais 

pieteikuma iesniedzējs īsteno sadarbībā ar vietējām iestādēm, kas ir kompetentas radikalizācijas 

un terorisma apkarošanā un policijas darbībās. Darbībās jāievēro dzimumu līdzsvars;  

• izstrādāt, identificēt, veicināt un apmainīties ar darbībām un labu praksi, kas caur sportu 

palīdz uzraudzīt un izglītot radikalizācijas riskam pakļautos jauniešus;  

• izpratnes veicināšanas pasākumi ar praktisku un pierādītu sporta pievienoto vērtību 

radikalizācijas procesu novēršanā; 

• to sporta darbību identifikācija, kurās pastāv radikalizācijas risks; 

• izplatīšanas darbības; 

• tīklošanas darbības. 
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Par atbilstošām nav uzskatāmas darbības, kas neietver uz faktiem balstītu dzimumu līdztiesības 

metodiku. 

Īstenošanas periods: 

- darbības nedrīkst sākties agrāk kā 2018. gada 1. janvārī, 

- darbībām jābeidzas līdz 2018. gada 31. decembrim. 

Netiks pieņemti projektu pieteikumi, kurus paredzēts īstenot ilgāk, nekā norādīts šajā 

uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus. 

4. Piešķiršanas kritēriji 

Atbilstīgus pieteikumus/projektus novērtēs, ņemot vērā šādus kritērijus.  

1. Projekta atbilstība (1. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) 

- Cik lielā mērā priekšlikums palīdz sasniegt mērķi — atbalstīt bēgļu integrāciju ES 

uzņēmējas valsts sabiedrībā ar sporta palīdzību. 

- Cik lielā mērā: 

 priekšlikuma pamatā ir konkrēti noteiktas īpašas, vietējas vajadzības pēc 

pasākumiem ar mērķi nepieļaut radikalizāciju;  

 mērķi ir skaidri definēti, reālistiski un risina jautājumus, kas ir būtiski 

iesaistītajām organizācijām un mērķa grupām. 

2. Kvalitāte (2. kritērijs) (maksimāli 40 punkti) 

- Ierosināto darbību koncepcijas un īstenošanas kvalitāte un mērķu sasniegšanai 

izvēlētā metodika: 

 izmaksu lietderība (cik lielā mērā projekts ir rentabls un vai tas atvēl atbilstošus 

līdzekļus katrai darbībai); 

 ierosināto pasākumu ilgtspēja (cik lielā mērā pasākumi tiks īstenoti arī pēc 

projekta beigām); 

 budžeta priekšlikums (projekta mērķu, metodikas, darbību un ierosinātā budžeta 

saskaņotība); 

 ierosinātās metodikas kvalitāte un izpildāmība. 

3. Projekta vadība (3. kritērijs) (maksimāli 20 punkti)  
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- Cik lielā mērā pieteikuma iesniedzējs pierāda savu spēju organizēt, koordinēt un īstenot 

dažādos ierosināto darbību aspektus. 

- Projektā ir pienācīgi kombinēta dažāda pieredze un zināšanas, lai sekmīgi īstenotu visus 

projekta aspektus. 

- Ierosinātās komandas sastāvs un piemērotība (tostarp personas, kam ir apliecināta 

pieredze veiksmīgu sporta nodarbību organizēšanā), un komandas dalībniekiem noteiktie 

pienākumi. 

Tiesīgajiem pretendentiem piešķirs punktus no kopumā 100 punktiem, pamatojoties uz iepriekš 

minēto izvērtējumu. 

Pirmajam un otrajam kritērijam tiks piemērots minimālais slieksnis 65 % punktu. 

Turklāt minimālais 70 punktu slieksnis tiks piemērots attiecībā uz visiem piešķiršanas kritērijiem 

kopā. Pieteikumi, kas nesasniegs minētos sliekšņus, tiks noraidīti. 

 

5. Pieejamais budžets 

Kopējais budžets, kas rezervēts projektu līdzfinansēšanai, ir EUR 750 000. 

Maksimālais dotācijas apjoms ir EUR 60 000. 

Komisija paredz finansēt apmēram 15 priekšlikumus. 

Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus. 

 

6. Pieteikumu iesniegšanas termiņš 

Dotāciju pieteikumi jāsagatavo vienā no ES oficiālajām valodām, izmantojot īpaši paredzētu 

veidlapu, kas pieejama šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm. 

Pienācīgi aizpildīta pieteikuma veidlapa jānosūta pa pastu (pasta zīmogs), pa pastu vai ar 

kurjerpastu līdz 2017. gada 18. augusta plkst. 16.00 (pēc Briseles laika).  

7. Papildu informācija 

Jautājumus sūtiet uz  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

