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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG − EAC/S17/2017 

Idrottsprojekt för övervakning och coachning av unga som riskerar att 

radikaliseras 

 

Den här ansökningsomgången ingår i det årliga arbetsprogrammet för 2017 i enlighet med 

kommissionens beslut C(2017) 3847 av den 9 juni 2017 om antagandet av det årliga 

arbetsprogrammet för 2017 om genomförandet av pilotprojekten. 

I sitt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén om att stödja det förebyggande arbetet mot radikalisering som leder till 

våldsinriktad extremism
1
 betonade kommissionen att det förebyggande arbetet mot radikalisering 

är en viktig del av terroristbekämpningen i EU. 

Det är i första hand medlemsländerna som ansvarar för arbetet mot radikalisering på lokal, 

regional och nationell nivå. Lokala aktörer har ofta de bästa förutsättningarna att förhindra och 

upptäcka radikalisering, på både kort och lång sikt. Samtidigt har EU en stödjande funktion, inte 

minst med tanke på att medlemsländerna står inför liknande utmaningar och att problemet är 

omfattande och sammanlänkat. Det innebär att samarbete, nätverksarbete, finansiering och 

utbyte av god praxis på EU-nivå också fyller en funktion. 

Idrott kan både bidra till att motverka radikalisering och stärka EU-värderingar som tolerans, 

integration och interkulturell dialog. Men idrottsklubbar kan i vissa fall också utgöra en grogrund 

för att värva utsatta ungdomar. Det här pilotprojektet ska därför stödja idrottsrelaterade 

gräsrotsprojekt för unga som riskerar att radikaliseras.  

 

1. Mål 

Den här åtgärden ska stödja idrottsprojekt som organiseras av lokala aktörer och civilsamhället. 

Projekten ska förebygga marginalisering och radikalisering, särskilt genom att hjälpa unga som 

riskerar att hamna utanför samhället och radikaliseras med att hitta en identitet och en känsla av 

samhörighet. Projekten ska ge de unga viktiga färdigheter, t.ex. social kompetens och 

kommunikationsförmåga, kritiskt tänkande och problemlösning, som kan hjälpa dem som 

befinner sig i samhällets utkant att känna tillhörighet igen. 

Tanken är att lokala idrottsorganisationer i EU – tillsammans med lokala myndigheter som 

ansvarar för att bekämpa radikalisering och terrorism – ska kartlägga personer som riskerar att 

radikaliseras och erbjuda dem lämplig coachning för att försöka förhindra radikaliseringen. Man 

hoppas bland annat kunna 

• få unga som riskerar att radikaliseras att känna en större samhällstillhörighet  

• minska risken för radikalisering. 
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Projekten kommer att stödja lokala projekt som går ut på att övervaka och förebygga 

radikalisering genom idrott. Lokala idrottsorganisationer ska delta och utveckla ett samarbete 

med lokala myndigheter som är verksamma på området. Omkring 15 projekt kommer att väljas 

ut. 

 

2. Kriterier för stödberättigande 

De sökande måste 

– vara en offentlig eller privat organisation med status som juridisk person med dokumenterade 

goda resultat av att hantera radikalisering (fysiska personer kan inte ansöka om bidrag i denna 

ansökningsomgång) 

– ha sitt säte i ett av de 28 EU-länderna. 

Endast ansökningar från juridiska personer som är etablerade i följande länder kan beaktas: 

– EU-länder 

 

3. Stödberättigande verksamheter 

Följande verksamheter är berättigade till stöd i den här ansökningsomgången (icke uttömmande 

lista): 

• Verksamheter som ska bekämpa radikalisering och som bedrivs av stödberättigade 

sökande i samarbete med lokala myndigheter med ansvar för radikalisering, terrorism och 

polisen. Verksamheterna ska ha en jämn könsfördelning.  

• Utveckling, kartläggning, främjande och utbyte av verksamheter och god praxis för 

övervakning och coachning genom idrott av unga som riskerar att radikaliseras.  

• Upplysningskampanjer om idrottens konkreta, dokumenterade mervärde när det gäller att 

motverka radikalisering. 

• Kartläggning av idrottsaktiviteter där det finns en risk för radikalisering. 

• Informationsverksamhet. 

• Nätverksarbete. 
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Verksamheter som inte bygger på en evidensbaserad metod för att uppnå en jämn könsfördelning 

är inte stödberättigande. 

 Genomförandeperiod: 

– Verksamheterna får inte börja före den 1 januari 2018. 

– Verksamheterna ska avslutas före den 30 december 2018. 

Ansökningar för projekt som planerats för en längre period än den som anges i den här 

ansökningsomgången kommer inte att godtas. 

4. Tilldelningskriterier 

Giltiga ansökningar/projekt kommer att utvärderas enligt följande kriterier:  

1. Relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng): 

- I vilken utsträckning förslaget bidrar till målet att stödja integrationen av flyktingar i EU-

värdlandet genom idrott. 

- I vilken utsträckning 

 förslaget bygger på en konkret kartläggning av specifika, lokala behov av 

verksamheter som ska förebygga radikalisering  

 målen är tydligt fastställda, realistiska och gäller frågor som är relevanta för de 

deltagande organisationerna och målgrupperna. 

2. Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng): 

- Kvaliteten på den övergripande utformningen och genomförandet av de föreslagna 

verksamheterna och metoden för att nå följande mål: 

 Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om det läggs lämpliga 

resurser på varje verksamhet). 

 Hållbarhet (i vilken utsträckning verksamheterna också kommer att fortsätta efter 

projektets slut). 

 Budgetförslag (överensstämmelse mellan projektets förslag till mål, metod, 

verksamhet och budget). 

 Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet. 

3. Förvaltning (kriterium 3) (högst 20 poäng):  



4 
 

- I vilken utsträckning sökanden kan dokumentera sin förmåga att organisera, samordna 

och genomföra de olika aspekterna av de föreslagna verksamheterna. 

- Huruvida projektgruppens medlemmar har den erfarenhet och sakkunskap som krävs för 

ett lyckat projekt. 

- Sammansättningen och lämpligheten hos den föreslagna gruppen (bland annat personer 

som har dokumenterad erfarenhet av att organisera och genomföra lyckade 

idrottsaktiviteter) och de roller som tilldelats gruppens medlemmar. 

Ansökningarna kommer att få poäng (av totalt 100) på grundval av ovanstående viktning. 

Ansökningarna måste få minst 65 % av poängen för det första och andra kriteriet. 

Dessutom måste de få minst 70 poäng för alla kriterier tillsammans. Ansökningar som inte 

uppfyller poängkraven kommer att avslås. 

 

5. Budget 

Den totala budgeten för samfinansiering av projekt beräknas uppgå till 750 000 euro. 

Det högsta bidragsbeloppet kommer att vara 60 000 euro. 

Kommissionen räknar med att finansiera omkring 15 förslag. 

Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel. 

 

6. Sista ansökningsdag 

Den särskilda ansökningsblanketten ska fyllas i på ett av de officiella EU-språken. Blanketten 

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

Ansökan ska skickas per post (poststämpelns datum gäller) eller med bud senast den 18 augusti 

2017 (kl.16.00 svensk tid).  

7. Mer information 

Om du har frågor ska du kontakta EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 

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

