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OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN – EAC/S19/2019 

 

Toezicht op en coaching van jongeren die het risico lopen te radicaliseren, via de sport 

 

 

Deze oproep tot het indienen van voorstellen past in de uitvoering van het jaarlijkse 

werkprogramma voor 2019 in overeenstemming met Besluit C(2019) 1819 van de Commissie 

van 12 maart 2019. 

 

In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over ondersteuning bij de 

bestrijding van radicalisering die tot gewelddadig extremisme leidt, wordt benadrukt dat de 

preventie van radicalisering een essentieel onderdeel is van de strijd tegen het terrorisme in de 

EU. 

 

Maatregelen en initiatieven ter preventie van radicalisering worden meestal op het terrein, op 

lokaal, regionaal of nationaal niveau, opgezet en uitgevoerd. De opzet en uitvoering vallen in de 

eerste plaats onder de bevoegdheid van de lidstaten en de regionale en lokale autoriteiten. Lokale 

actoren zijn meestal het best geplaatst om radicalisering te voorkomen en op te sporen en om 

efficiënt te werken aan de bevordering van integratie via de sport. Tegelijkertijd kan de EU een 

belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de radicalisering en daarin een ondersteunende 

rol spelen. Aangezien de lidstaten met gelijksoortige uitdagingen te maken hebben en 

radicalisering een omvangrijk en geïnterconnecteerd verschijnsel is, is er behoefte aan meer 

samenwerking, netwerkvorming en uitwisseling van goede praktijken op EU-niveau. 

 

Sport kan een rol spelen bij de bestrijding van radicalisering, mensen helpen beter in de 

maatschappij te integreren en zo bijdragen tot versterking van Europese waarden zoals tolerantie, 

integratie en interculturele dialoog. 

 

1. Doelstellingen 
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Deze actie heeft tot doel sportgerelateerde projecten te ondersteunen die worden georganiseerd 

door sportorganisaties en -federaties die samenwerken met overheidsinstanties (waaronder 

gemeenten), lokale actoren en het maatschappelijk middenveld. Deze actie is gericht op het 

voorkomen van radicalisering, met name door jongeren die het risico lopen op uitsluiting en 

radicalisering te helpen beter te integreren in de samenleving waarvan zij deel uitmaken. 

Centraal hierin zullen staan de beoefening van sport en lichaamsbeweging als middel om een 

betere integratie in een groep dan wel in de samenleving als geheel te bevorderen. Daarbij wordt 

bijzondere aandacht besteed aan gebieden waar sociale problemen spelen. Er wordt rekening 

gehouden met het aspect gelijkheid tussen vrouwen en mannen. 

 

Bij deze voorbereidende actie zullen sportorganisaties en/of -federaties worden betrokken die, in 

samenwerking met lokale autoriteiten en organisaties die radicalisering bestrijden, hulpmiddelen 

en passende begeleiding zullen aanbieden om het proces van radicalisering te voorkomen. 

 

Dit zal naar verwachting het volgende opleveren: 

• Toegang tot sport en lichaamsbeweging voor bevolkingsgroepen die het risico lopen op 

uitsluiting en radicalisering; 

• Het opleiden van coaches en medewerkers die werken op het gebied van integratie via de 

sport; 

• De ontwikkeling van netwerken en partnerschappen op EU-niveau; 

• Een betere integratie in de EU-samenleving van mensen die het risico lopen te 

radicaliseren, met name jongeren. 

 

De voorgestelde projecten moeten worden geleid door sportorganisaties, met name 

overkoepelende organisaties zoals Europese sportfederaties. Er moeten nationale, regionale of 

lokale leden van deze sportorganisaties bij betrokken zijn. Er zullen ongeveer zeven projecten 

worden geselecteerd. 

 

2. Subsidiabiliteitscriteria 
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Om voor een subsidie in aanmerking te komen, moeten de aanvragers van projecten aan de 

volgende criteria voldoen:  

• een publieke of particuliere organisatie met rechtspersoonlijkheid zijn die voornamelijk 

actief is op het gebied van sport en regelmatig sportactiviteiten en -competities organiseert; 

• officieel gevestigd zijn in een van de EU-lidstaten. 

 

 Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze oproep. 

Voor aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk: 

gelieve er rekening mee te houden dat gedurende het hele subsidietijdvak aan de 

subsidiabiliteitscriteria moet worden voldaan. Indien het Verenigd Koninkrijk tijdens het 

subsidietijdvak uit de EU treedt zonder dat een overeenkomst met de EU is gesloten waarin 

wordt gegarandeerd dat aanvragers uit het Verenigd Koninkrijk in aanmerking blijven komen, 

wordt uw EU-financiering stopgezet (waarbij u indien mogelijk kunt blijven deelnemen), of 

moet u het project overeenkomstig artikel II.17.2 van de subsidieovereenkomst verlaten. 

 

3. Subsidiabele activiteiten 

De voorgestelde activiteiten moeten in ten minste vijf verschillende EU-lidstaten plaatsvinden. 

 

Onderstaand vindt u een niet-limitatieve lijst van de belangrijkste subsidiabele activiteiten in het 

kader van deze oproep tot het indienen van voorstellen: 

• de ontwikkeling van sport en fysieke activiteiten voor mensen die het risico lopen te 

radicaliseren; 

• het opzetten en ontwikkelen van netwerken op EU-niveau tussen organisaties die 

betrokken zijn bij de preventie van marginalisering en radicalisering, via de sport; 

• de organisatie van workshops, seminars en conferenties die tot doel hebben informatie, 

deskundigheid en samenwerkingsmogelijkheden te verspreiden met betrekking tot de preventie 

van marginalisering en radicalisering, via de sport; 

• het ontwikkelen, in kaart brengen, bevorderen en delen van activiteiten en goede 

praktijken betreffende toezicht op en coaching van mensen die het risico lopen te radicaliseren, 

via de sport. 
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De activiteiten moeten plaatsvinden in de EU-lidstaten. De duur van de activiteiten bedraagt 

minimaal 24 maanden en maximaal 36 maanden. 

 

 

Uitvoeringsperiode: 

• de activiteiten mogen op zijn vroegst op 1 januari 2020 van start gaan; 

• de activiteiten moeten uiterlijk op 31 december 2022 worden afgerond. 

 

Aanvragen voor projecten die minder lang of langer lopen dan de in deze oproep vermelde 

periode, worden niet aanvaard. 

 

4. Gunningscriteria 

De in aanmerking komende aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria: 

 

 Relevantie van het project (criterium 1) (maximum 40 punten – het voorstel moet 

minimaal 20 punten behalen): 

 

o de mate waarin het voorstel bijdraagt tot de doelstellingen en prioriteiten van de 

bovengenoemde actie; 

o de mate waarin het voorstel gebaseerd is op de concrete identificatie van de 

specifieke lokale behoeften van activiteiten die gericht zijn op de preventie van 

radicalisering; 

o de mate waarin de doelstellingen duidelijk zijn gedefinieerd, realistisch zijn en 

relevant zijn voor de deelnemende organisaties en doelgroepen. 

 

 Kwaliteit (criterium 2) (maximum 40 punten – het voorstel moet minimaal 

20 punten behalen): 
 

De kwaliteit van het algemene ontwerp en de algemene uitvoering van de voorgestelde 

activiteiten en van de methode om de doelstellingen te bereiken: 

 kostenefficiëntie (de mate waarin het project kosteneffectief is en de nodige 

middelen toewijst aan elke activiteit); 

 duurzaamheid van de voorgestelde acties (de mate waarin de acties ook na het 

einde van het project zullen worden uitgevoerd); 
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 begrotingsvoorstel (de consistentie tussen de projectdoelstellingen, de methode, 

de activiteiten en het voorgestelde budget); 

 de kwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van de voorgestelde methode. 

 Beheer van het project (criterium 3) (maximum 20 punten – het voorstel moet 

minimaal 10 punten behalen): 
 

- de mate waarin de aanvrager aantoont verschillende aspecten van de voorgestelde 

activiteiten te kunnen organiseren, coördineren en uitvoeren; 

- het project wordt uitgevoerd door een team dat beschikt over een passende mix van 

ervaring en deskundigheid om het project met succes te voltooien en de gewenste 

resultaten te bereiken; 

- de samenstelling en de geschiktheid van het voorgestelde team (waaronder mensen met 

aantoonbare ervaring bij het organiseren en succesvol uitvoeren van sportactiviteiten) en 

de taken die worden toegewezen aan de leden van het team. 

 

Op grond van de bovengenoemde weging worden punten toegekend aan de subsidiabele 

voorstellen (maximumaantal punten: 100). Het voorstel moet minimaal 70 punten behalen. 

Voorstellen met minder punten worden uitgesloten. 

 

5. Beschikbare begrotingsmiddelen 

De totale begroting voor de medefinanciering van de projecten in het kader van deze oproep tot 

het indienen van voorstellen wordt geraamd op 1 900 000 EUR. 

De EU-subsidie wordt beperkt tot een medefinancieringspercentage van maximaal 80 % van de 

subsidiabele kosten. 

De subsidie bedraagt minimaal 150 000 EUR per project. De subsidie bedraagt maximaal 

350 000 EUR per project. 

De Commissie zal naar verwachting ongeveer zeven voorstellen financieren. 

De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen. 

 

6. Termijn voor indiening van aanvragen 

De subsidieaanvraag moeten worden opgesteld in een van de officiële EU-talen en met 

gebruikmaking van het elektronische formulier dat beschikbaar is op de webpagina van de 

oproep tot het indienen van voorstellen. 
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Het volledig ingevulde aanvraagformulier moet vóór 23 juli 2019 (12 uur Brusselse tijd) worden 

ingediend. Op papier, per fax, per e-mail of op andere wijze verstuurde aanvragen worden niet 

aanvaard. 

 

7. Aanvullende informatie 

Bij vragen kunt u contact opnemen met:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


