
 

1 
 

 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/S19/2019 

 

Monitorování a odborné vedení mladých lidí, u nichž existuje riziko radikalizace, 

prostřednictvím sportu 

 

 

Účelem této výzvy k podávání návrhů je realizovat roční pracovní program na rok 2019 

v souladu s rozhodnutím Komise C(2019) 1819 ze dne 12. března 2019. 

 

Komise ve sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů nazvané „Podpora prevence radikalizace vedoucí k násilnému 

extremismu“ zdůraznila, že klíčovou roli v boji proti terorismu v EU hraje prevence radikalizace. 

 

Opatření a iniciativy zaměřené na předcházení radikalizaci jsou koncipovány a prováděny 

převážně v terénu, na místní, regionální či celostátní úrovni. Jejich koncepce a provádění jsou 

primárně v kompetenci členských států a jejich regionálních či místních orgánů. Subjekty na 

místní úrovni mají obvykle nejlepší předpoklady k prevenci a odhalení radikalizace a k 

efektivnímu výkonu činností vedoucích k podpoře integrace prostřednictvím sportu. Zároveň je 

EU schopna značně přispět k boji proti radikalizaci a plnit podpůrnou úlohu. Podobná povaha 

problémů, jimž jsou vystaveny členské státy, jakož i jejich rozsah a vzájemné provázání 

odůvodňují potřebu větší spolupráce, navazování kontaktů a výměnu osvědčených postupů na 

úrovni EU. 

 

K řešení problému boje proti radikalizaci může napomoci i sport, který přispívá k lepší integraci 

do společnosti a pomáhá utužovat hodnoty, jako je tolerance, integrace a mezikulturní dialog. 

 

1. Cíle 

Účelem tohoto opatření je podpora projektů souvisejících se sportem, organizovaných 

sportovními organizacemi a sdruženími, které spolupracují s veřejnými orgány (včetně místních 

orgánů), se subjekty na místní úrovni a občanskou společností. Opatření se zaměří na prevenci 
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radikalizace, konkrétně formou pomoci mladým lidem ohroženým vyloučením a radikalizací, 

aby se mohli lépe integrovat do společnosti, v níž žijí. Klade důraz na provozování sportu a 

fyzické aktivity jako nástroje k podpoře lepšího začlenění do skupiny nebo celé společnosti. 

Zvláštní důraz bude kladen na oblasti čelící sociálním problémům. V úvahu bude vzato hledisko 

rovnosti pohlaví. 

 

Do tohoto přípravného opatření se zapojí sportovní organizace a/nebo sdružení, které ve 

spolupráci s místními orgány a organizacemi zabývajícími se boji proti radikalizaci nabídnou 

nástroje, vhodné aktivity a vedení s cílem předcházet procesům radikalizace.  

 

Očekávané výsledky zahrnují: 

• přístup ke sportu a fyzické aktivitě pro skupiny obyvatelstva s rizikem vyloučení a 

radikalizace, 

• výcvik trenérů a pracovníků, kteří se zabývají integrací prostřednictvím sportu, 

• rozvíjení sítí a partnerství na úrovni EU,  

• lepší integraci osob ohrožených radikalizací, především mladých lidí, do společností v 

EU. 

 

Navrhované projekty musí probíhat pod vedením sportovních organizací, a to konkrétně 

zastřešujících sportovních organizací, jako jsou evropské sportovní federace. Do projektů musí 

být zapojeni celostátní, regionální nebo místní členové těchto sportovních organizací. Bude 

vybráno přibližně sedm projektů. 

 

2. Kritéria způsobilosti 

 

Aby byly projekty způsobilé, musí je předložit žadatelé, kteří splňují tyto podmínky:  

• musí být veřejnou či soukromou organizací s právní subjektivitou, vyvíjející činnost 

především v oblasti sportu, která organizuje pravidelně sportovní aktivity a soutěže, 

• musí mít oficiální sídlo v některém z členských států EU. 

 

Fyzické osoby nejsou způsobilé k žádosti o grant v rámci této výzvy. 
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Informace pro britské žadatele:  

Upozorňujeme, že kritéria způsobilosti musí být dodržena po celou dobu trvání grantu. Jestliže 

Spojené království během grantového období vystoupí z EU, aniž by s ní uzavřelo dohodu, na 

základě které budou britští žadatelé i nadále způsobilí, přestanou se vám finanční prostředky z 

EU vyplácet (budete se přitom, pokud to bude možné, na projektu i nadále podílet) nebo budete 

muset na základě článku II.17.2 grantové dohody projekt opustit. 

 

3. Způsobilé činnosti 

Navrhované činnosti musí probíhat v minimálně pěti různých členských státech EU. 

 

Orientační seznam hlavních činností způsobilých podle této výzvy k podávání návrhů: 

• rozvoj sportovních a fyzických aktivit pro osoby ohrožené radikalizací, 

• koncepce a rozvoj sítí na úrovni EU mezi organizacemi zapojenými do prevence 

marginalizace a radikalizace prostřednictvím sportu, 

• organizování pracovních setkání, seminářů a konferencí zaměřených na šíření informací, 

know-how a příležitostí ke spolupráci v oblasti prevence marginalizace a radikalizace 

prostřednictvím sportu,  

• rozvoj, určování, prosazování a sdílení činností a osvědčených postupů na úrovni EU v 

oblasti monitorování a odborného vedení lidí, u nichž existuje riziko radikalizace, 

prostřednictvím sportu. 

 

Činnosti musí probíhat v členských státech EU. Doba trvání činností musí být minimálně 24 a 

maximálně 36 měsíců. 

 

 

Doba realizace: 

• činnosti nesmí začít před 1. 1. 2020, 

• činnosti musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2022. 

 

Žádosti týkající se projektů, jejichž trvání nedosahuje doby stanovené v této výzvě pro podávání 

návrhů nebo tuto dobu přesahuje, nebudou přijaty. 
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4. Kritéria pro udělení grantu 

Způsobilé žádosti budou hodnoceny na základě těchto kritérií: 

 

 Relevantnost projektu (kritérium 1) (max. 40 bodů, minimální hranice 20 bodů): 

 

o do jaké míry návrh přispívá k cílům a prioritám opatření, uvedeným výše, 

o do jaké míry vychází návrh z konkrétního zjištění specifických místních potřeb, 

pokud jde o činnosti zaměřené na předcházení radikalizaci,  

o do jaké míry jsou cíle jasně definované, realistické a řeší otázky, jež jsou důležité 

pro zúčastněné organizace a cílové skupiny. 

 

 Kvalita (kritérium 2) (max. 40 bodů, minimální hranice 20 bodů):  
 

Celková kvalita návrhu projektu a provádění navrhovaných činností a metodiky zvolené k 

dosažení cílů: 

 nákladová efektivita (do jaké míry je projekt nákladově efektivní a přiděluje 

každé aktivitě odpovídající zdroje), 

 udržitelnost navrhovaných činností (v jaké míře budou činnosti prováděny i po 

skončení projektu), 

 návrh rozpočtu (soulad cílů projektu, metodiky, činností a navrhovaného 

rozpočtu), 

 kvalita a proveditelnost navrhované metodiky. 

 Řízení projektu (kritérium 3) (max. 20 bodů, minimální hranice 10 bodů):  
 

- do jaké míry žadatel prokáže schopnost organizovat, koordinovat a provádět různé 

aspekty navrhovaných činností, 

- zda projektový tým disponuje vhodnou kombinací zkušeností a odborných znalostí 

nutných k úspěšnému plnění očekávaných výsledků projektu, 

- složení a způsobilost navrhovaného týmu (včetně lidí, kteří prokázali zkušenosti s 

pořádáním a zajišťováním úspěšných sportovních aktivit) a role, které byly přiděleny 

jednotlivým členům týmu. 
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Způsobilým žádostem budou udělovány body (z maximálního počtu 100) na základě splnění 

výše uvedených kritérií. Bude použita minimální hranice 70 bodů; žádosti, které těchto hranic 

nedosáhnou, budou zamítnuty. 

 

5. Dostupný rozpočet 

Celkový rozpočet vyhrazený na spolufinancování projektů v rámci této výzvy k podávání návrhů 

se odhaduje na 1 900 000 EUR. 

Grant EU je omezen na maximální míru spolufinancování ve výši 80 % způsobilých nákladů. 

Granty budou činit minimálně 150 000 EUR a maximálně 350 000 EUR na jeden projekt. 

Komise předpokládá, že finanční prostředky udělí přibližně sedmi návrhům. 

Komise si vyhrazuje právo nerozdělit všechny dostupné finanční prostředky. 

 

6. Uzávěrka pro podávání návrhů 

Žádosti o grant musí být vypracovány v některém z úředních jazyků EU za použití 

elektronického formuláře, který je dostupný na stránkách výzvy k podávání návrhů. 

Řádně vyplněný formulář žádosti musí být zaslán nejpozději do 23. 7. 2019 (12:00 bruselského 

času). Žádosti zaslané na papíře nebo faxem, elektronickou poštou či jiným způsobem nebudou 

přijaty. 

 

7. Další informace 

Případné dotazy zasílejte na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


