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SEJĦA GĦALL-PROPOSTI - EAC/S19/2019 

 

Il-monitoraġġ u l-ikkowċjar ta’ żgħażagħ f’riskju ta’ radikalizzazzjoni permezz tal-isport 

 

 

Din is-sejħa għall-proposti sservi biex timplimenta l-Programm ta’ Ħidma Annwali tal-2019 

skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni C(2019) 1819 tat-12 ta’ Marzu 2019. 

 

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar “L-appoġġ lill-prevenzjoni mir-

radikalizzazzjoni li twassal għal estremiżmu vjolenti”, wriet biċ-ċar li l-prevenzjoni tar-

radikalizzazzjoni hija parti fundamentali mill-ġlieda kontra t-terroriżmu fl-UE. 

 

Il-miżuri u l-inizjattivi li jipprevjenu r-radikalizzazzjoni fil-biċċa l-kbira tal-ħin jitfasslu u jiġu 

implimentati f’livell lokali, reġjonali jew nazzjonali. It-tfassil u l-implimentazzjoni tagħhom 

huma primarjament kompetenza tal-Istati Membri, tal-awtoritajiet reġjonali u ta’ dawk lokali. 

Ġeneralment l-atturi lokali jkunu fl-aħjar pożizzjoni kemm biex jipprevjenu r-radikalizzazzjoni u 

jindunaw biha, kif ukoll biex jirsistu b’mod effiċjenti u jippromwovu l-integrazzjoni permezz tal-

isport. Fl-istess ħin, l-UE tista’ tikkontribwixxi ferm sabiex tiġġieled ir-radikalizzazzjoni u biex 

tkun ta’ appoġġ. In-natura simili tal-isfidi li jħabbtu wiċċhom magħha l-Istati Membri kif ukoll l-

iskala u n-natura interkonnessa tagħhom jiġġustifikaw il-ħtieġa għal aktar kooperazzjoni, 

netwerking u skambju ta’ prattiki tajba fil-livell tal-UE. 

 

L-isport jista’ jaqdi rwol biex tiġi indirizzata l-isfida tar-radikalizzazzjoni, biex in-nies jintegraw 

ruħhom aħjar fis-soċjetà, u għalhekk jista’ jikkontribwixxi biex jissaħħu l-valuri Ewropej bħalma 

huma t-tolleranza, l-integrazzjoni u d-djalogu interkulturali. 

 

1. Objettivi 

Din l-azzjoni għandha l-għan li tappoġġa proġetti relatati mal-isport organizzati minn 

organizzazzjonijiet u federazzjonijiet sportivi li jikkooperaw mal-awtoritajiet pubbliċi (inklużi l-
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muniċipalitajiet), l-atturi lokali u s-soċjetà ċivili. Hija se tiffoka fuq il-prevenzjoni tar-

radikalizzazzjoni, b’mod partikolari biex tgħin liż-żgħażagħ f’riskju ta' esklużjoni u tar-

radikalizzazzjoni jintegraw aħjar fis-soċjetà li jgħixu fiha. Se tiffoka wkoll fuq il-prattika tal-

isport u l-attività fiżika bħala għodda biex tippromwovi inklużjoni aħjar fi grupp jew fis-soċjetà 

kollha kemm hi. Se tingħata attenzjoni partikolari lil żoni li qed iħabbtu wiċċhom ma’ problemi 

soċjali. Id-dimensjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi se titqies ukoll. 

 

Din l-azzjoni preparatorja se tinvolvi organizzazzjonijiet u/jew federazzjonijiet sportivi li, 

flimkien mal-awtoritajiet u l-organizzazzjonijiet lokali li jirsistu fil-ġlieda kontra r-

radikalizzazzjoni, se jkunu qed joffru għodod u attivitajiet u kkowċjar addattat biex jiġu evitati l-

proċessi ta’ radikalizzazzjoni.  

 

Fost ir-riżultati mistennija nsibu: 

• L-aċċess għall-isport u l-attività fiżika għall-popolazzjonijiet f’riskju ta’ esklużjoni u 

radikalizzazzjoni 

• It-tħarriġ tal-coaches u l-persunal li jaħdem biex issir l-integrazzjoni permezz tal-isport 

• L-iżvilupp ta’ netwerks u sħubijiet fil-livell tal-UE  

• Integrazzjoni aħjar fis-soċjetajiet tal-UE fost dawk f’riskju ta’ radikalizzazzjoni, b’mod 

partikolari ż-żgħażagħ. 

 

Il-proġetti proposti jridu jkunu mmexxija minn organizzazzjonijiet sportivi, b’mod partikolari l-

organizzazzjonijiet umbrella tal-isports, bħall-federazzjonijiet sportivi Ewropej. Iridu jinvolvu 

membri nazzjonali, reġjonali jew lokali ta’ dawn l-organizzazzjonijiet sportivi. Se jintgħażlu 

madwar seba’ proġetti. 

 

2. Il-kriterji tal-eliġibbiltà 

 

Biex ikunu eliġibbli, il-proġetti jridu jiġu ppreżentati minn applikanti li jissodisfaw il-kriterji li 

ġejjin:  
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• ikunu organizzazzjoni pubblika jew privata b’personalità ġuridika li hija attiva 

primarjament fil-qasam tal-isport u li torganizza regolarment attivitajiet u kompetizzjonijiet 

sportivi; 

• ikollhom is-sede ġuridika tagħhom f'wieħed mill-Istati Membri tal-UE. 

 

 Il-persuni fiżiċi mhumiex eliġibbli biex japplikaw għal għotja minn din is-sejħa. 

Għall-applikanti Brittaniċi:  

Ta’ min wieħed jinnota li l-applikanti jridu jibqgħu konformi mal-kriterji ta’ eliġibbiltà tul id-

durata kollha tal-għotja. Jekk ir-Renju Unit jirtira mill-UE matul il-perjodu tal-għotja mingħajr 

ma jikkonkludi ftehim mal-UE li jiżgura speċifikament li l-applikanti Brittaniċi jibqgħu eliġibbli, 

int ma tirċevix aktar finanzjament mill-UE (filwaqt li tkompli tipparteċipa, fejn hu possibbli) jew 

tintalab tieqaf mill-proġett abbażi tal-Artikolu II.17.2 tal-ftehim tal-għotja. 

 

3 Attivitajiet eliġibbli 

L-attivitajiet proposti jridu jsiru f’tal-anqas ħames Stati Membri differenti tal-UE. 

 

Hawn taħt tista’ ssib lista mhux eżawrjenti tal-attivitajiet ewlenin eliġibbli skont din is-sejħa 

għall-proposti: 

• L-iżvilupp ta’ attivitajiet sportivi u fiżiċi għal persuni f’riskju ta’ radikalizzazzjoni; 

• It-tfassil u l-iżvilupp ta’ netwerks fil-livell tal-UE fost organizzazzjonijiet li jinvolvu 

ruħhom biex permezz tal-isport, jipprevjenu l-marġinalizzazzjoni u r-radikalizzazzjoni; 

• L-organizzazzjoni ta’ sessjonijiet ta’ ħidma, seminars u konferenzi bil-għan li jxerrdu l-

informazzjoni, l-għarfien espert u l-opportunitajiet għall-kooperazzjoni relatati mal-prevenzjoni 

tal-marġinalizzazzjoni u r-radikalizzazzjoni permezz tal-isport.  

• L-iżvilupp, l-identifikazzjoni, il-promozzjoni u l-iskambju ta’ attivitajiet u prattiki tajba 

fil-livell tal-UE, tal-monitoraġġ u l-ikkowċjar, permezz tal-isport, ta’ dawk f’riskju tar-

radikalizzazzjoni. 

 

L-attivitajiet kollha jridu jseħħu fl-Istati Membri tal-UE. L-attivitajiet għandhom idumu mhux 

inqas minn 24 xahar u mhux iktar minn 36 xahar. 
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Il-perjodu ta' implimentazzjoni: 

• L-attivitajiet ma jistgħux jibdew qabel l-1 ta’ Jannar 2020 

• L-attivitajiet għandhom jitlestew mhux aktar tard mit-30 ta’ Diċembru 2022. 

 

L-applikazzjonijiet għall-proġetti skedati li jdumu għal perjodu ta’ żmien iqsar jew itwal minn 

dak speċifikat f’din is-sejħa għall-proposti mhux se jiġu aċċettati. 

 

4. Il-kriterji tal-għoti 

L-applikazzjonijiet eliġibbli se jiġu vvalutati skont il-kriterji li ġejjin: 

 

 ir-relevanza tal-proġett (Il-kriterju Nru 1) (massimu ta’ 40 punt - meħtieġ punteġġ 

minimu ta’ 20 punt): 

 

o Kemm il-proposta tikkontribwixxi għall-objettivi u l-prijoritajiet tal-azzjoni 

msemmija hawn fuq;   

o kemm il-proposta tkun ibbażata fuq l-identifikazzjoni konkreta tal-ħtiġijiet 

speċifiċi u lokali tal-attivitajiet immirati li jipprevjenu r-radikalizzazzjoni;  

o kemm l-objettivi ikunu ddefiniti b’mod ċar, realistiku u kemm jindirizzaw il-

kwistjonijiet rilevanti għall-organizzazzjonijiet parteċipanti u l-gruppi fil-mira; 

 

 Il-Kwalità (Il-kriterju Nru 2) (massimu ta’ 40 punt - meħtieġ punteġġ minimu ta’ 20 

punt):  
 

Il-kwalità tat-tfassil u l-implimentazzjoni ġenerali tal-attivitajiet proposti u l-metodoloġija 

biex jintlaħqu l-objettivi: 

 il-kosteffiċjenza (kemm il-proġett ikun kosteffettiv u kemm jalloka riżorsi xierqa 

għal kull attività); 

 is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet proposti (kemm l-azzjonijiet ikomplu jitwettqu anki 

wara li jintemm il-proġett); 

 il-baġit propost (il-konsistenza bejn l-objettivi, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-

baġit propost tal-proġett); 

 il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta. 
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 L-immaniġġjar tal-proġett (Il-kriterju Nru 3) (massimu ta’ 20 punt - meħtieġ 

punteġġ minimu ta’ 10 punti):  
 

- Kemm l-applikant juri l-kapaċità tiegħu biex jorganizza, jikkoordina u jimplimenta l-

aspetti differenti tal-attivitajiet proposti. 

- Kemm it-tim tal-proġett jinvolvi taħlita xierqa ta’ esperjenzi u kompetenzi li jgħinu biex 

ir-riżultati mistennija tal-proġett jintlaħqu b’suċċess; 

- il-binja u l-adegwatezza tat-tim propost (inkluż il-persuni b’esperjenza ppruvata fl-

organizzazzjoni u t-twettiq ta’ attivitajiet sportivi ta’ suċċess) u r-rwoli allokati lill-

membri tat-tim; 

 

Se jingħataw punti lill-applikazzjonijiet eliġibbli minn total ta’ 100 abbażi tal-punteġġ speċifikat 

hawn fuq. Se jkun meħtieġ punteġġ minimu ta’ 70 punt. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-

limitu se jkunu rrifjutati. 

 

5. Il-baġit disponibbli 

Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament tal-proġetti għal din is-sejħa għall-proposti huwa 

stmat li jlaħħaq il-EUR 1.900.000. 

L-għotja tal-UE hija limitata għal rata massima ta’ kofinanzjament ta’ 80 % tal-ispejjeż totali 

eliġibbli. 

L-għotjiet se jkunu mill-inqas EUR 150.000 għal kull proġett. L-għotjiet mhux se jkunu iktar 

minn EUR 350.000 għal kull proġett. 

Il-Kummissjoni mistennija tiffinanzja madwar seba’ proposti. 

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tqassamx il-fondi kollha disponibbli. 

 

6. L-iskadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet 

L-applikazzjonijiet għall-għotjiet iridu jsiru b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE, bl-użu tal-

formola elettronika disponibbli fuq il-paġna web tas-sejħa għall-proposti. 

Il-formola tal-applikazzjoni, mimlija kif suppost, trid titressaq qabel it-23 ta’ Lulju 2019 

(12:00pm, ħin ta’ Brussell). L-applikazzjonijiet li jintbagħtu fuq karta, bil-faks, bil-posta 

elettronika jew mod ieħor mhux se jiġu aċċettati. 

 

7. Informazzjoni addizzjonali 
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Jekk ikollok xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


