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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN – EAC/S17/2017 

Toezicht op en coaching van jongeren die het risico lopen te radicaliseren, via 

sport 

 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van het jaarlijkse 

werkprogramma 2017, in overeenstemming met Besluit C(2017) 3847 van de Commissie van 

9 juni 2017 betreffende de goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma 2017 voor de 

uitvoering van de proefprojecten. 

In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over ondersteuning bij de 

bestrijding van radicalisering die tot gewelddadig extremisme leidt
1
 wordt duidelijk benadrukt 

dat de preventie van radicalisering een essentieel onderdeel is van de strijd tegen het terrorisme 

in de EU. 

Maatregelen ter bestrijding van radicalisering worden vooral ter plaatse, op lokaal maar ook op 

regionaal en nationaal niveau, ontworpen en uitgevoerd; het ontwerp en de uitvoering ervan 

vallen in de eerste plaats onder de bevoegdheid van de lidstaten. De actoren ter plaatse verkeren 

doorgaans in de beste positie om radicalisering op korte en lange termijn te voorkomen en te 

detecteren. Tegelijkertijd heeft de EU een ondersteunende taak, omdat de lidstaten met 

gelijksoortige uitdagingen geconfronteerd worden, en omdat het probleem omvangrijk en 

vervlochten is hetgeen inhoudt dat samenwerking, netwerken, financieren en uitwisselen van 

goede praktijken op het niveau van de Europese Unie ook een rol spelen. 

 Sport kan een rol spelen bij het aanpakken van de uitdaging die de bestrijding van radicalisering 

vormt en kan bijdragen om Europese waarden zoals tolerantie, integratie en interculturele 

dialoog te bevorderen. In sommige gevallen kunnen sportclubs echter ook een bevorderlijke 

omgeving vormen voor het bekeren van kwetsbare jongeren. Tegen deze achtergrond 

ondersteunt dit proefproject sportgerelateerde projecten met een bottom-upbenadering gericht op 

jongeren die het risico lopen te radicaliseren.  

 

1. Doelstellingen 

Deze actie heeft tot doel sportgerelateerde projecten te ondersteunen die door lokale actoren en 

het maatschappelijk middenveld worden georganiseerd en die gericht zijn op de preventie van 

marginalisering en radicalisering, met name door jongeren die het risico lopen uitgesloten te 

worden of te radicaliseren te helpen bij het vinden van een identiteit en het gevoel ergens bij te 

horen. De projecten moeten tot doel hebben essentiële vaardigheden zoals sociale en 

communicatieve vaardigheden, kritisch denken en probleemoplossing aan te leren, die jongeren 

in de marge van de samenleving kunnen helpen zich opnieuw betrokken te voelen bij de 

samenleving. 

                                                            
1 COM(2016) 379 final van 14.6.2016. 
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In dit proefproject worden lokale sportorganisaties in de EU betrokken die, in samenwerking met 

lokale autoriteiten die bevoegd zijn op het gebied van radicalisering en terrorisme, personen die 

het risico lopen te radicaliseren identificeren en hun passende coaching aanbieden om te 

proberen radicalisering te voorkomen. De verwachte resultaten zijn onder andere: 

• dat jongeren die het risico lopen te radicaliseren zich beter thuis gaan voelen in de 

EU-samenlevingen;  

• dat het risico op radicalisering bij deze jongeren afneemt. 

De projecten maken ondersteuning mogelijk van lokale projecten die gericht zijn op het toezicht 

op en de preventie van radicaliseringsprocessen via sport. Bij deze projecten moeten lokale 

sportorganisaties worden betrokken en moet de samenwerking met lokale autoriteiten die actief 

zijn op het gebied worden ontwikkeld. Ongeveer 15 projecten zullen worden geselecteerd. 

 

2. Subsidiabiliteitscriteria 

De indieners van projecten moeten aan de volgende criteria voldoen: 

- een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die beschikt over 

aantoonbare succesvolle ervaring op het gebied van radicaliseringsprocessen (natuurlijke 

personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep); 

- officieel zijn gevestigd in een van de 28 lidstaten van de EU. 

Alleen juridische entiteiten die in de volgende landen gevestigd, kunnen een aanvraag indienen: 

- EU-lidstaten. 

 

3. Subsidiabele activiteiten 

Onderstaand vindt u een niet-uitputtende lijst van de belangrijkste subsidiabele activiteiten in het 

kader van deze oproep tot voorstellen: 

• activiteiten ter ondersteuning van de bestrijding van radicaliseringsprocessen die worden 

uitgevoerd door een in aanmerking komende aanvrager in samenwerking met lokale autoriteiten 

die bevoegd zijn op het gebied van radicalisering, terrorisme en de politie. De aanpak van de 

activiteiten moet genderevenwichtig zijn;  

• het ontwikkelen, in kaart brengen, bevorderen en delen van activiteiten en goede 

praktijken betreffende toezicht op en coaching van jongeren die het risico lopen te radicaliseren, 

via sport;  
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• bewustmakingsactiviteiten over de praktische en bewezen toegevoegde waarde van sport 

bij de bestrijding van radicaliseringsprocessen; 

• het in kaart brengen van sportactiviteiten waar een risico op radicalisering bestaat; 

• verspreidingsactiviteiten; 

• netwerkactiviteiten. 

Activiteiten die geen empirisch onderbouwde methode inzake gendergelijkheid omvatten, komen 

niet in aanmerking. 

Uitvoeringsperiode 

- de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1.1.2018 van start gaan; 

- de activiteiten moeten uiterlijk op 31.12.2018 worden afgesloten. 

Aanvragen voor projecten die langer lopen dan de in deze oproep vermelde periode, worden niet 

aanvaard. 

4. Toekenningscriteria 

Subsidiabele aanvragen/projecten worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:  

1. Relevantie van het project (criterium 1) (maximum 40 punten): 

- De mate waarin het voorstel de integratie van vluchtelingen in de Europese 

gastsamenlevingen via sport bevordert. 

- De mate waarin: 

 het voorstel gebaseerd is op de concrete identificatie van de specifieke, lokale 

behoeften van activiteiten die de preventie van radicalisering tot doel hebben;  

 de doelstellingen duidelijk zijn gedefinieerd, realistisch zijn en relevant zijn voor 

de deelnemende organisaties en doelgroepen. 

2. Kwaliteit (criterium 2) (maximum 40 punten): 

- De kwaliteit van het algemene ontwerp en de algemene uitvoering van de 

voorgestelde activiteiten en van de methode om de doelstellingen te bereiken: 

 kostenefficiëntie (de mate waarin het project kosteneffectief is en de nodige 

middelen toewijst aan elke activiteit); 
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 duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties ook na het 

einde van het project zullen worden uitgevoerd); 

 begrotingsvoorstel (de consistentie tussen de projectdoelstellingen, de methode, 

de activiteiten en het voorgestelde budget); 

 de kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde methode. 

3. Beheer van het project (criterium 3) (maximum 20 punten):  

- de mate waarin de aanvrager aantoont verschillende aspecten van de voorgestelde 

activiteiten te kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren; 

- het project wordt uitgevoerd op basis van een passende mix van ervaring en 

deskundigheid om het project in elk opzicht met succes te voltooien; 

- de samenstelling en de geschiktheid van het voorgestelde team (waaronder mensen met 

aantoonbare ervaring bij het organiseren en succesvol uitvoeren van sportactiviteiten) en 

de taken die worden toegewezen aan de leden van het team. 

Op grond van de bovengenoemde weging worden punten toegekend aan de subsidiabele 

voorstellen (maximumaantal punten: 100). 

Het voorstel moet voor het eerste en tweede criterium minimaal 65 % van de punten behalen. 

Bovendien moet het voorstel in totaal minimaal 70 punten behalen voor alle toekenningscriteria 

samen. Voorstellen met minder punten worden uitgesloten. 

 

5. Beschikbare begrotingsmiddelen 

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten wordt geraamd op 750 000 EUR. 

De maximale subsidie bedraagt 60 000 EUR. 

De Commissie zal naar verwachting ongeveer 15 voorstellen financieren. 

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen. 

 

6. Termijn voor indiening van aanvragen 

Subsidieaanvragen moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen en met 

gebruikmaking van het daarvoor bestemde aanvraagformulier, beschikbaar op: 

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

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet per post (het poststempel op de envelop geldt als 

bewijs) of per koeriersdienst worden toegezonden voor 16:00 (Brusselse tijd) op 

18 augustus 2017.  

7. Aanvullende informatie 

Bij vragen kunt u contact opnemen met: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


