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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EAC/S17/2017 

Monitorovanie a koučing mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, 

prostredníctvom športu 

 

Táto výzva na predkladanie návrhov slúži na vykonávanie ročného pracovného programu na rok 

2017 v súlade s rozhodnutím Komisie C(2017) 3847 z 9. júna 2017 o prijatí ročného pracovného 

programu na realizáciu pilotných projektov v roku 2017. 

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov Podpora predchádzania radikalizácii vedúcej k násilnému 

extrémizmu
1
 sa jasne poukázalo na skutočnosť, že predchádzanie radikalizácii je kľúčovou 

súčasťou boja proti terorizmu v EÚ. 

Opatrenia boja proti radikalizácii sa navrhujú a realizujú najmä priamo v teréne, a to na miestnej, 

ale aj regionálnej či vnútroštátnej úrovni; ich štruktúra a vykonávanie sú v prvom rade v 

právomoci členských štátov. Miestni aktéri zväčša dokážu najlepšie krátkodobo a dlhodobo 

predchádzať radikalizácii a odhaľovať ju. V tomto úsilí má EÚ zároveň podpornú úlohu, najmä 

vzhľadom na podobný charakter výziev, ktorým čelia členské štáty, ako aj na rozsah a 

prepojenosť problému, čo znamená, že spolupráca, vytváranie sietí, financovanie a výmena 

osvedčených postupov na úrovni Európskej únie majú takisto svoj význam. 

 Šport môže zohrávať úlohu pri riešení problému radikalizácie a prispieť k posilňovaniu 

európskych hodnôt, ako sú tolerancia, integrácia a dialóg medzi kultúrami. Zároveň však v 

niektorých prípadoch športové kluby môžu pôsobiť ako podhubie na fanatizáciu zraniteľných 

mladých ľudí. Tento pilotný projekt preto bude podporovať športové projekty iniciované zdola, 

ktoré sú zamerané na mladých ľudí ohrozených radikalizáciou.  

 

1. Ciele 

Toto opatrenie slúži na podporu projektov športového charakteru organizovaných miestnymi 

aktérmi a občianskou spoločnosťou, ktoré sa zameriavajú na predchádzanie marginalizácii a 

radikalizácii, najmä poskytovaním pomoci mladým ľuďom, ktorým hrozí vylúčenie a 

radikalizácia, pri hľadaní vlastnej identity a budovaní pocitu spolupatričnosti. Projekty by sa 

mali zamerať na vyučovanie základných zručností, ako sú sociálne a komunikačné schopnosti, 

kritické myslenie a riešenie problémov, ktoré môžu pomôcť mladým ľuďom na okraji 

spoločnosti, aby sa opäť cítili jej súčasťou. 

Tento pilotný projekt bude zahŕňať miestne športové organizácie po celej EÚ, ktoré v spolupráci 

s miestnymi orgánmi zodpovednými za boj proti radikalizácii a terorizmu identifikujú ľudí, 

ktorým hrozí radikalizácia, a ponúknu im vhodný koučing, aby sa pokúsili zabrániť procesu 

radikalizácie. Očakávané výsledky: 
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• silnejší pocit spolupatričnosti k spoločnostiam v EÚ u mladých ľudí, ktorým hrozí riziko 

radikalizácie,  

• zníženie rizika radikalizácie. 

Projekty umožnia podporu miestnych projektov zameraných na monitorovanie radikalizácie a jej 

predchádzanie prostredníctvom športu. Mali by zapájať miestne športové organizácie a rozvíjať 

spoluprácu s miestnymi orgánmi, ktoré pôsobia v tejto oblasti. Vybraných bude približne 15 

projektov. 

 

2. Kritériá oprávnenosti 

Aby boli projekty oprávnené, žiadatelia musia spĺňať tieto kritériá: 

–  byť verejnou alebo súkromnou organizáciou s právnou subjektivitou a potvrdenými 

úspešnými skúsenosťami s riešením radikalizačných procesov (fyzické osoby v rámci tejto výzvy 

nie sú oprávnené žiadať o grant), 

–  mať registrované sídlo v jednom z 28 členských štátov EÚ. 

Oprávnené sú iba žiadosti od právnych subjektov so sídlom v týchto krajinách: 

– členské štáty EÚ. 

 

3. Oprávnené činnosti 

Neúplný zoznam hlavných činností, ktoré sú oprávnené v rámci tejto výzvy na predkladanie 

návrhov: 

• aktivity zamerané na podporu protiradikalizačných procesov, ktoré sú vykonávané 

oprávneným žiadateľom, a to v spolupráci s miestnymi orgánmi zodpovednými za boj proti 

radikalizácii, terorizmu a za činnosť polície. Činnosti sa musia vyznačovať rodovo vyváženým 

prístupom,  

• rozvoj, identifikácia, podpora a výmena činností a osvedčených postupov pri 

monitorovaní a koučingu mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom športu,  

• informačné aktivity o praktickej a preukázanej pridanej hodnote športu vo vzťahu k 

protiradikalizačným procesom, 

• identifikácia športových aktivít, pri ktorých hrozí radikalizačný proces, 

• činnosti v oblasti šírenia informácií, 
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• činnosti v oblasti vytvárania sietí. 

 

Činnosti, ktoré nezahŕňajú metodiku rodovej rovnosti založenú na dôkazoch, nie sú oprávnené. 

Obdobie vykonávania 

– činnosti sa nesmú začať skôr než 1. januára 2018, 

– činnosti sa musia ukončiť do 31. decembra 2018. 

Žiadosti na projekty s trvaním dlhším, ako je obdobie uvedené v tejto výzve na predkladanie 

návrhov, nebudú prijaté. 

4. Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

Oprávnené žiadosti/projekty budú posudzované na základe týchto kritérií:  

1. Význam projektu (kritérium 1) (najviac 40 bodov): 

̶ Do akej miery návrh prispieva k cieľu podporovať integráciu utečencov do hostiteľských 

spoločností v EÚ prostredníctvom športu. 

̶ Do akej miery: 

 je návrh založený na konkrétnej identifikácii špecifických miestnych potrieb 

činností zameraných na predchádzanie radikalizácii,  

 sú ciele jasne vymedzené, realistické a riešia relevantné otázky pre účastnícke 

organizácie a cieľové skupiny. 

2. Kvalita (kritérium 2) (najviac 40 bodov): 

̶ Kvalita celkovej koncepcie a vykonávania navrhovaných činností a metodika na 

dosiahnutie cieľov: 

 nákladová efektívnosť (do akej miery je projekt nákladovo efektívny a prideľuje 

jednotlivým činnostiam primerané zdroje), 

 udržateľnosť navrhovaných opatrení (rozsah, v akom sa opatrenia budú 

vykonávať aj po ukončení projektu), 

 návrh rozpočtu (súdržnosť medzi cieľmi projektu, metodikou, činnosťami a 

navrhovaným rozpočtom), 

 kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky. 
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3. Riadenie projektu (kritérium 3) (najviac 20 bodov):  

̶ Do akej miery žiadateľ preukáže schopnosť organizovať, koordinovať a realizovať 

jednotlivé prvky navrhovaných činností. 

̶ Či projekt zahŕňa vhodnú kombináciu skúseností a odborných znalostí na úspešnú 

realizáciu všetkých prvkov projektu. 

̶ Zloženie a vhodnosť navrhovaného tímu (vrátane toho, či zainteresované osoby majú 

preukázateľné skúsenosti v oblasti organizácie a realizácie úspešných športových aktivít) 

a úlohy pridelené členom tímu. 

Oprávneným žiadostiam sa pridelí príslušný počet bodov z maximálneho počtu 100 na základe 

splnenia uvedených kritérií. 

Na prvé a druhé kritérium sa uplatňuje minimálna hranica 65 % bodov. 

Okrem toho sa uplatňuje minimálny prah 70 bodov pre všetky kritériá spolu. Žiadosti, ktoré 

nedosiahnu tieto prahové hodnoty, budú zamietnuté. 

 

5. Dostupný rozpočet 

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie projektov, sa odhaduje na 

750 000 EUR. 

Maximálna výška grantu bude 60 000 EUR. 

Komisia očakáva, že bude financovať približne 15 návrhov. 

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky. 

 

6. Termín na predloženie žiadostí 

Žiadosti o grant musia byť vypracované v jednom z úradných jazykov EÚ, a to na formulári 

žiadosti navrhnutom konkrétne na tento účel, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke: 

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

Riadne vyplnené prihlášky musia byť zaslané poštou alebo kuriérskou službou (platí dátum na 

poštovej pečiatke) do 18. augusta 2017 do 16.00 hod. (bruselského času).  

7. Doplňujúce informácie 

V prípade otázok sa obráťte na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU. 

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

