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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – EAC/S19/2019 

 

A radikalizálódás kockázatának kitett fiatalok sportprojektek keretében történő nyomon 

követése és segítése 

 

 

Ez a pályázati felhívás a 2019. évi munkaprogramnak a 2019. március 12-i C(2019) 1819 

bizottsági határozattal összhangban történő végrehajtására szolgál. 

 

Az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának címzett, „Az erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódás 

megelőzésének támogatása” című bizottsági közlemény kiemelte, hogy az EU-n belül a 

terrorizmus ellen folytatott küzdelem kulcsfontosságú eleme a radikalizálódás megelőzése. 

 

A radikalizálódás megelőzését célzó intézkedések és kezdeményezések tervezése és végrehajtása 

az esetek többségében a „terepen”, vagyis helyi, regionális vagy nemzeti szinten történik. A 

tervezés és a végrehajtás elsősorban a tagállamok, a regionális és a helyi hatóságok hatáskörébe 

tartozik. A radikalizálódás megelőzéséhez és kiszűréséhez, illetve a beilleszkedés sport általi 

elősegítéséhez általában a helyi szereplők vannak a legkedvezőbb helyzetben, ugyanakkor az EU 

is jelentős mértékben hozzájárulhat a radikalizálódás elleni küzdelemhez és szerepet játszhat az 

érintettek támogatásában. A tagállamok előtt álló kihívások hasonló természete, léptéke, 

valamint egymással összefüggő jellege miatt uniós szinten is indokoltnak tűnik a szorosabb 

együttműködés, a hálózatépítés és a bevált gyakorlatok cseréje. 

 

A sport szerepet játszhat a radikalizálódás elleni küzdelem és a társadalmi beilleszkedés 

kihívásainak kezelésében, ezáltal hozzájárulhat az olyan értékek megerősítéséhez, mint a 

tolerancia, az integráció és a kultúrák közötti párbeszéd. 

 

1. Célok 
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Ez a pályázat a közhatóságokkal (köztük az önkormányzatokkal), a helyi szereplőkkel és a civil 

társadalommal együttműködő sportegyesületek, illetve -szövetségek által szervezett, sporttal 

kapcsolatos projektek számára kíván támogatást nyújtani. Elsődleges célja a radikalizálódás 

megelőzése, azáltal hogy segíti a kirekesztés és a radikalizálódás veszélyének kitett fiatalok 

sikeresebb beilleszkedését az őket körülvevő társadalomba. Ez a pályázat egy adott csoportba 

vagy a társadalom egészébe való sikeresebb beilleszkedés eszközeként tekint a sportolásra és a 

testmozgásra. Külön figyelmet fordít a társadalmi problémákkal küzdő területekre, és szem előtt 

tartja a nemek közötti egyenlőség szempontjait is. 

 

Ez az előkészítő intézkedés olyan sportszervezeteket és/vagy szövetségeket igyekszik 

megszólítani, amelyek – a radikalizálódás elleni küzdelemmel foglalkozó helyi hatóságokkal és 

szervezetekkel együttműködésben – eszközöket, megfelelő tevékenységeket és coaching 

szolgáltatásokat kínálnak a radikalizálódási folyamatok megelőzéséhez.  

 

Az elvárt eredmények között szerepel például 

• sportolási és testmozgási lehetőségek biztosítása a kirekesztés és a radikalizálódás 

kockázatának kitett csoportok számára; 

• a sporton keresztül megvalósuló integráción fáradozó edzők és egyéb munkatársak 

képzése; 

• uniós szintű hálózatok és partnerségek kialakítása;  

• a radikalizálódás veszélyének kitett személyek – különösen a fiatalok – hatékonyabb 

beilleszkedése az uniós társadalmakba. 

 

A javasolt projekteket a sport területén tevékenykedő, lehetőleg több tagot tömörítő 

ernyőszervezeteknek, például európai sportszövetségeknek kell vezetniük, de be kell vonniuk az 

említett szervezetek nemzeti, regionális vagy helyi szinten működő tagjait is. A felhívás 

keretében mintegy 7 projekt kerül kiválasztásra. 

 

2. Támogathatósági kritériumok 
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A támogathatóság feltételeként a projekteket benyújtó pályázóknak az alábbi kritériumoknak kell 

megfelelniük:  

• a pályázó olyan jogi személyiséggel rendelkező állami vagy magánszervezet, amely 

leginkább a sport területén tevékenykedik, és rendszeresen szervez sporteseményeket és -

versenyeket; 

• bejegyzett székhelye valamelyik uniós tagállamban található. 

 

 E pályázati felhívás keretében természetes személyek nem pályázhatnak támogatásra. 

A brit pályázók figyelmébe:  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a támogathatósági kritériumoknak a támogatás teljes időtartama 

alatt meg kell felelni. Amennyiben az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt kilép az EU-

ból és nem köt olyan megállapodást, amelynek értelmében a brit kérelmezők folyamatos 

jogosultsága biztosított, a támogatási megállapodás II.17.2. cikke alapján az uniós finanszírozás 

folyósítását meg kell szüntetni (amennyiben lehetséges, a további részvétel biztosításával) vagy 

ki kell lépni a projektből. 

 

3. Támogatható tevékenységek 

A javasolt tevékenységek helyszínéül legalább 5 különböző uniós tagállamnak kell szolgálnia. 

 

A pályázati felhívás keretében támogatható fő tevékenységeknek a – teljesség igénye nélkül 

készült – listája: 

• sportolási és testmozgási lehetőségek kialakítása a radikalizálódás kockázatának kitett 

személyek számára; 

• unós szintű hálózatok tervezése és fejlesztése a marginalizálódás és a radikalizálódás 

sporton keresztül történő megelőzésével foglalkozó szervezetek között; 

• műhelytalálkozók, szemináriumok és konferenciák szervezése, amelyek célja a 

marginalizálódás és a radikalizálódás sporton keresztül történő megelőzésével kapcsolatos 

információk, szakértelem és együttműködési lehetőségek terjesztése;  

• a radikalizálódás kockázatának kitett személyek sporton keresztül történő nyomon 

követése és segítése terén folytatott tevékenységek és helyes gyakorlatok – uniós szintű – 

kidolgozása, azonosítása, előmozdítása és megosztása. 
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A tevékenységeket az uniós tagállamokban kell megvalósítani. A tevékenységek időtartama 

legalább 24 hónap, de legfeljebb 36 hónap lehet. 

 

 

Végrehajtási időszak: 

• A tevékenységek nem kezdődhetnek meg 2020. január 1-je előtt, 

• és legkésőbb 2022. december 31-ig be kell fejeződniük. 

 

Az e pályázati felhívásban meghatározottnál hosszabb vagy rövidebb időszakra tervezett 

projektekre irányuló kérelmek nem fogadhatók el. 

 

4. Odaítélési szempontok 

A támogatható pályázatok elbírálásának szempontjai a következők: 

 

 A projekt relevanciája (1. kritérium) (maximum 40 pont, amelyből minimum 20 

pontot kell elérni): 

 

o Milyen mértékben járul hozzá a pályázat a szóban forgó intézkedés 

célkitűzéseihez és prioritásaihoz;   

o milyen mértékben alapul a pályázat a radikalizálódás megelőzését célzó 

tevékenységekre irányuló sajátos helyi igények konkrét felmérésén;  

o mennyire egyértelműen meghatározottak és reálisak a célkitűzések, és mennyire 

foglalkoznak a részt vevő szervezetek és célcsoportok számára fontos 

kérdésekkel. 

 

 A projekt minősége (2. kritérium) (maximum 40 pont, amelyből minimum 20 pontot 

kell elérni):  
 

A javasolt tevékenységek általános kialakításának és végrehajtásának minősége, valamint 

a célkitűzések megvalósításának módszertana: 

 költséghatékonyság (a projekt költséghatékonyságának mértéke és az egyes 

tevékenységekhez szükséges források megfelelő elosztása); 
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 a javasolt intézkedések fenntarthatósága (milyen mértékben folytatódnak az 

intézkedések a projekt befejezése után); 

 költségvetés-tervezet (a projekt céljai, módszertana, tevékenységei és a javasolt 

költségvetés közötti összhang); 

 a javasolt módszertan minősége és megvalósíthatósága. 

 A projekt irányítása (3. kritérium) (maximum 20 pont, amelyből minimum 10 

pontot kell elérni):  
 

- Milyen mértékben tudja a pályázó bizonyítani, hogy képes a javasolt tevékenységek 

különböző elemeinek megszervezésére, koordinálására és végrehajtására; 

- milyen mértékben rendelkezik a projektcsapat a projekt várható eredményeinek sikeres 

eléréséhez szükséges tapasztalatok és szakértelem megfelelő elegyével; 

- a javasolt munkacsoport összetétele és megfelelősége (beleértve a sikeres 

sporttevékenységek szervezése és átadása terén igazolt tapasztalattal rendelkező 

személyeket) és a csoport tagjainak kiosztott feladatok. 

 

A támogatható pályázatok az összesen kapható 100 pontból a fenti súlyozás alapján részesülnek 

pontszámban. A pályázaton legalább 70 pontot el kell érni, az említett küszöbértékeket el nem 

érő pályázatok elutasításra kerülnek. 

 

5. Rendelkezésre álló költségvetés 

A pályázati felhívás keretébe tartozó projektek társfinanszírozására előirányzott teljes 

költségvetés becsült összege 1 900 000 EUR. 

Az uniós támogatás a teljes elszámolható költség legfeljebb 80%-ának társfinanszírozására 

korlátozódik. 

A támogatás összege projektenként legalább 150 000 EUR lesz, de egyetlen projekt sem 

részesülhet 350 000 EUR-nál magasabb támogatásban. 

A Bizottság megközelítőleg 7 pályázat támogatását tervezi. 

Az Európai Bizottság fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló 

összes pénzeszközt. 

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje 
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A támogatási kérelmeket az EU valamely hivatalos nyelvén kell benyújtani a pályázati felhívás 

weboldalán elérhető elektronikus űrlap kitöltésével. 

A megfelelően kitöltött pályázati űrlapot 2019. július 23-ig (brüsszeli idő szerint déli 12:00 

óráig) kell elküldeni. A papíralapon, faxon, e-mailben vagy egyéb módon benyújtott pályázatok 

nem fogadhatók el. 

 

7. További információk 

Kérdéseit a következő e-mail-címre küldheti:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


