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ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA WNIOSKÓW – EAC/S17/2017 

Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją 

postaw 

 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie rocznego programu prac na 

2017 r., zgodnie z decyzją Komisji C(2017) 3847 z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia 

rocznego programu prac na rok 2017 na rzecz realizacji projektów pilotażowych. 

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zapobiegania radykalizacji postaw 

prowadzącej do brutalnego ekstremizmu
1
 wyraźnie zwrócono uwagę, że zapobieganie 

radykalizacji jest jednym z kluczowych elementów walki z terroryzmem w UE. 

Środki przeciwdziałania radykalizacji postaw są opracowywane i wdrażane głównie w terenie, 

na szczeblu lokalnym, ale również na szczeblu regionalnym lub krajowym; ich opracowywanie i 

wdrażanie leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich. Lokalne podmioty zwykle są 

najlepiej przygotowane do zapobiegania radykalizacji postaw i wykrywania jej oznak zarówno w 

perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. Jednocześnie UE ma do spełnienia rolę 

pomocniczą nie tylko ze względu na podobny charakter wyzwań, przed jakimi stoją państwa 

członkowskie, ale także z uwagi na skalę problemu i charakteryzujące go powiązania, co 

oznacza, że współpraca, budowanie kontaktów, finansowanie i wymiana dobrych praktyk na 

szczeblu unijnym są również bardzo istotne. 

 Sport może odegrać ważną rolę w radzeniu sobie z wyzwaniem, jakim jest walka z 

radykalizacją, i może on również pomóc w promowaniu europejskich wartości, takich jak 

tolerancja, integracja i dialog międzykulturowy. Jednocześnie w niektórych przypadkach kluby 

sportowe mogą również stanowić środowisko sprzyjające werbowaniu przez radykalistów 

podatnej na wpływy młodzieży. W związku z powyższym niniejszy projekt pilotażowy będzie 

wspierać związane ze sportem oddolne projekty skierowane do młodych osób, które uznaje się 

za zagrożone radykalizacją.  

 

1. Cele 

Działanie to ma na celu wspieranie projektów sportowych organizowanych przez podmioty 

lokalne i społeczeństwo obywatelskie, które ukierunkowane są na zapobieganie marginalizacji i 

radykalizacji, w szczególności poprzez wspieranie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem i 

radykalizacją postaw w odnalezieniu tożsamość i poczucia więzi. Projekty te powinny mieć na 

celu nauczanie podstawowych umiejętności, takich jak kompetencje społeczne i komunikacyjne, 

krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, które mogą pomóc młodym ludziom na 

marginesie społeczeństwa ponownie poczuć, że do niego należą. 

                                                            
1 COM(2016) 379 final z 14.6.2016.  
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Niniejszy projekt pilotażowy będzie obejmował organizacje sportowe w UE na szczeblu 

lokalnym, które, we współpracy z władzami lokalnymi odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie 

radykalizacji postaw i terroryzmowi, dotrą do osób narażonych na radykalizację i, aby tej 

radykalizacji zapobiec, zaproponują im odpowiedni coaching. Oczekiwane wyniki obejmują: 

• zwiększenie poczucia przynależności do społeczności UE wśród młodych ludzi 

zagrożonych radykalizacją;  

• obniżenie ryzyka ich radykalizacji. 

Działania te umożliwią wspieranie lokalnych projektów ukierunkowanych na monitorowanie 

radykalizacji i zapobieganie jej poprzez sport. Projekty te powinny angażować lokalne 

organizacje sportowe i rozwijać współpracę lokalnymi władzami działającymi w tej dziedzinie. 

Wybranych zostanie około 15 projektów. 

 

2. Kryteria kwalifikowalności 

Aby projekty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą one być przedstawiane przez 

wnioskodawców spełniających następujące kryteria: 

– działanie jako organizacja publiczna lub prywatna posiadająca osobowość prawną, mająca 

udokumentowane doświadczenie w zakresie przeciwdziałania procesom radykalizacji (w ramach 

niniejszego zaproszenia osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania dotacji); 

– posiadanie siedziby w jednym z 28 państw członkowskich UE. 

Kwalifikują się jedynie wnioski złożone przez podmioty prawne mające siedzibę w jednym z 

– państw członkowskich UE. 

 

3 Kwalifikujące się działania 

Poniżej podany jest niewyczerpujący wykaz głównych działań kwalifikujących się w ramach 

niniejszego zaproszenia do składania wniosków: 

• działania mające na celu wspieranie procesów zapobiegania radykalizacji postaw, które 

prowadzone są przez kwalifikujących się wnioskodawców we współpracy z władzami lokalnymi 

odpowiedzialnymi za przeciwdziałanie radykalizacji i terroryzmowi oraz za pracę policji. 

Działania te musi cechować podejście oparte na równości płci;  

• opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana działań i dobrych praktyk 

dotyczących monitorowania i coachingu poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją 

postaw;  
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• podnoszące świadomość społeczną kampanie na temat praktycznej i udowodnionej 

wartości dodanej sportu w odniesieniu do procesów radykalizacji; 

• ustalenie, jakie zajęcia sportowe wiążą się z zagrożeniem radykalizacją; 

• rozpowszechnianie informacji; 

• działania służące tworzeniu sieci kontaktów; 

 

Działania, które nie są oparte na empirycznie sprawdzonej metodyce opartej na równości płci, 

nie są kwalifikowalne. 

 Okres realizacji 

– działania nie mogą rozpocząć się przed 01.01.2018. 

– działania powinny być zakończone do 31.12.2018. 

Wnioski dotyczące projektów przewidzianych do realizacji przez okres dłuższy niż jest to 

zapisane w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków nie będą przyjmowane. 

4. Kryteria przyznania środków 

Kwalifikowalne wnioski/projekty będą oceniane według następujących kryteriów:  

1. znaczenie projektu (kryterium 1) (maksymalnie 40 punktów): 

- zakres, w jakim wniosek przyczynia się do osiągnięcia celu polegającego na wspieraniu 

integracji poprzez sport uchodźców w społecznościach przyjmujących UE; 

- zakres, w jakim: 

 podstawą wniosku są konkretnie stwierdzone specyficzne potrzeby lokalnych 

działań mających na celu zapobieganie radykalizacji;  

 cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii istotnych dla 

organizacji uczestniczących i grup docelowych; 

2. jakość (kryterium 2) (maksymalnie 40 punktów): 

- ogólna jakość projektu i realizacji proponowanych działań, a także sposób osiągnięcia 

założonych celów: 

 opłacalność (zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie 

odpowiednich zasobów na każde działanie); 
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 trwałość proponowanych działań (zakres, w jakim działania będą prowadzone 

również po zakończeniu projektu); 

 proponowany budżet (spójność między proponowanymi celami, działaniami, 

metodyką i proponowanym budżetem projektu); 

 jakość i wykonalność proponowanej metodyki; 

3. zarządzanie projektem (kryterium 3) (maksymalnie 20 punktów):  

- stopień, w jakim wnioskodawca wykazał swoją zdolność do organizowania, koordynacji i 

realizacji różnorodnych aspektów proponowanych działań; 

- projekt obejmuje odpowiednią kombinację doświadczenia i wiedzy fachowej w celu 

osiągnięcia wszystkich celów projektu; 

- skład i zasadny dobór proponowanego zespołu (w tym osób posiadających 

udokumentowane doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu skutecznych działań w 

dziedzinie sportu) oraz role przypisane poszczególnym członkom zespołu. 

Kwalifikowalnym wnioskom przyznane zostaną punkty z całkowitej liczby 100 w oparciu o 

wyżej wymienione wagi. 

W odniesieniu do pierwszego i drugiego kryterium stosowany będzie minimalny próg 65 % 

punktów. 

Ponadto do wszystkich kryteriów przyznania środków łącznie stosowany będzie minimalny próg 

w wysokości 70 punktów. Wnioski z liczbą punktów poniżej wartości progowych zostaną 

odrzucone. 

 

5. Dostępny budżet 

Całkowity budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów szacuje się na 750 000 EUR. 

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 60 000 EUR. 

Komisja zamierza finansować około 15 wniosków. 

Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków finansowych. 

 

6. Termin składania wniosków 

Formularz wniosku o przyznanie dotacji należy wypełnić w jednym z języków urzędowych UE, 

korzystając z formularza wniosku, który został do tego celu specjalnie opracowany i który 

dostępny jest na stronie: http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/sport/calls/index_en.htm
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Należycie wypełniony formularz wniosku należy przesłać pocztą (liczy się data stempla 

pocztowego) lub przesyłką kurierską, do godz. 16:00 (czasu obowiązującego w Brukseli) dnia 18 

sierpnia 2017 r.  

7. Informacje dodatkowe 

W razie pytań proszę kontaktować się z: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


