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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EAC/S19/2019 

 

Monitorowanie i coaching poprzez sport młodzieży zagrożonej radykalizacją postaw 

 

 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie rocznego programu prac 

na 2019 r. zgodnie z decyzją Komisji C(2019) 1819 z dnia 12 marca 2019 r. 

 

W komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zapobiegania radykalizacji postaw 

prowadzącej do brutalnego ekstremizmu zwrócono uwagę, że zapobieganie radykalizacji jest 

jednym z kluczowych elementów walki z terroryzmem w UE. 

 

Środki i inicjatywy mające na celu zapobieganie radykalizacji są najczęściej opracowywane 

i wdrażane w terenie – na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym. Ich opracowywanie 

i wdrażanie leży przede wszystkim w gestii państw członkowskich, władz lokalnych 

i regionalnych. Lokalne podmioty zwykle są najlepiej przygotowane do zapobiegania 

radykalizacji postaw i wykrywania jej oznak, a także do skutecznego działania w celu wspierania 

integracji poprzez sport. Jednocześnie UE może wnosić znaczący wkład w walkę z radykalizacją 

postaw i odgrywać rolę pomocniczą. Ze względu na podobny charakter wyzwań, przed jakimi 

stoją państwa członkowskie, a także skalę problemu i charakteryzujące go powiązania, 

uzasadniona jest intensyfikacja działań na szczeblu UE w zakresie współpracy, budowania 

kontaktów i wymiany dobrych praktyk. 

 

Sport może odegrać ważną rolę w radzeniu sobie z wyzwaniem, jakim jest walka z radykalizacją, 

oraz w lepszej integracji jednostek ze społeczeństwem i może przez to pomóc w promowaniu 

wartości takich jak tolerancja, integracja i dialog międzykulturowy. 
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1. Cele 

Działanie ma na celu wspieranie projektów sportowych organizowanych przez organizacje 

i federacje sportowe we współpracy z organami publicznymi (w tym z gminami), podmiotami 

lokalnymi i społeczeństwem obywatelskim. Działanie będzie się koncentrować na zapobieganiu 

radykalizacji postaw, w szczególności poprzez wspieranie młodych ludzi zagrożonych 

wykluczeniem i radykalizacją w lepszej integracji ze społeczeństwem, w którym żyją. Będzie się 

ono skupiać na uprawianiu sportu i aktywności fizycznej jako narzędziu lepszej integracji 

z grupą lub całym społeczeństwem. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na tereny borykające 

się z problemami społecznymi. Pod uwagę brany będzie aspekt równości płci. 

 

W przedmiotowym działaniu przygotowawczym uczestniczyć będą organizacje lub federacje 

sportowe, które będą oferować narzędzia, odpowiednie zajęcia oraz coaching w celu 

zapobiegania procesom radykalizacji, we współpracy z lokalnymi władzami i organizacjami 

walczącymi z radykalizacją postaw.  

 

Oczekiwane rezultaty obejmują: 

• uzyskanie dostępu do zajęć sportowych i aktywności fizycznej przez osoby zagrożone 

wykluczeniem i radykalizacją postaw; 

• szkolenie trenerów i pracowników działających na rzecz integracji poprzez sport; 

• utworzenie sieci i partnerstw na szczeblu UE;  

• lepszą integrację osób zagrożonych radykalizacją, zwłaszcza młodzieży, z unijnymi 

społeczeństwami. 

 

Proponowanymi projektami muszą kierować organizacje sportowe, w szczególności parasolowe 

organizacje sportowe, takie jak europejskie federacje sportowe. Wymagane jest zaangażowanie 

członków tych organizacji sportowych na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. 

Wybranych zostanie około 7 projektów. 
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2. Kryteria kwalifikowalności 

 

Aby projekty mogły zostać uznane za kwalifikowalne, muszą zostać przedstawione przez 

wnioskodawców, którzy spełniają następujące kryteria:  

• są organizacją publiczną lub prywatną posiadającą osobowość prawną, prowadzącą 

działalność głównie w dziedzinie sportu i regularnie zajmującą się organizacją zajęć i zawodów 

sportowych; 

• posiadają siedzibę w jednym z państw członkowskich UE. 

 

Osoby fizyczne nie kwalifikują się do otrzymania dotacji w ramach niniejszego zaproszenia. 

Informacja dla brytyjskich wnioskodawców:  

Należy pamiętać, że kryteria kwalifikowalności muszą być przestrzegane przez cały okres 

trwania dotacji. Jeżeli Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE w okresie obowiązywania dotacji 

i nie zawrze z UE porozumienia zapewniającego w szczególności, że brytyjscy wnioskodawcy 

będą się nadal kwalifikować, przestaną oni otrzymywać finansowanie ze środków UE (w miarę 

możliwości kontynuując udział w projekcie) lub będą zmuszeni zaprzestać udziału w projekcie 

na podstawie art. II.17.2 umowy o udzielenie dotacji. 

 

3. Kwalifikujące się działania 

Proponowane działania muszą odbywać się w co najmniej 5 różnych państwach członkowskich 

UE. 

 

Poniżej podano niewyczerpujący wykaz głównych działań kwalifikujących się w ramach 

niniejszego zaproszenia do składania wniosków: 

• Opracowanie zajęć sportowych i aktywności fizycznej dla osób zagrożonych 

radykalizacją postaw; 

• Zaprojektowanie i utworzenie sieci na poziomie UE skupiających organizacje 

zaangażowane w zapobieganie poprzez sport marginalizacji i radykalizacji; 

• Organizacja warsztatów, seminariów i konferencji mających na celu szerzenie informacji, 

wiedzy fachowej i możliwości współpracy związanych z zapobieganiem poprzez sport 

marginalizacji i radykalizacji; 
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• Opracowywanie, określanie, propagowanie i wymiana – na szczeblu UE – działań 

i dobrych praktyk dotyczących monitorowania i coachingu poprzez sport osób zagrożonych 

radykalizacją postaw. 

 

Działania muszą się odbywać w państwach członkowskich UE. Czas trwania działań powinien 

wynosić co najmniej 24 miesiące i nie więcej niż 36 miesięcy. 

 

 

Okres realizacji: 

• działania nie mogą rozpocząć się przed dniem 1 stycznia 2020 r.; 

• działania powinny zostać zakończone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

Wnioski dotyczące projektów przewidzianych do realizacji przez okres krótszy lub dłuższy niż 

jest to zapisane w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków nie będą przyjmowane. 

 

4. Kryteria przyznania finansowania 

Kwalifikowalne wnioski będą oceniane według następujących kryteriów: 

 

 znaczenie projektu (kryterium 1) (maksymalnie 40 punktów – minimalny próg 

wynosi 20 punktów): 

 

o zakres, w jakim proponowany projekt przyczynia się do osiągnięcia celów 

i priorytetów działania, o którym mowa powyżej;  

o zakres, w jakim proponowany projekt opiera się na konkretnie 

zidentyfikowanych, specyficznych potrzebach lokalnych działań mających na 

celu zapobieganie radykalizacji;  

o zakres, w jakim cele są wyraźnie zdefiniowane, realistyczne i dotyczą kwestii 

istotnych dla organizacji uczestniczących i grup docelowych; 

 

 jakość (kryterium 2) (maksymalnie 40 punktów – minimalny próg wynosi 20 

punktów):  
 

jakość ogólnych założeń i realizacji proponowanych działań, a także metodyki 

osiągnięcia celów: 
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 opłacalność (zakres, w jakim projekt jest opłacalny i zapewnia przydzielenie 

odpowiednich zasobów na każde działanie); 

 trwałość proponowanych działań (zakres, w jakim działania będą prowadzone 

również po zakończeniu projektu); 

 proponowany budżet (spójność między proponowanymi celami, działaniami, 

metodyką i proponowanym budżetem projektu); 

 jakość i wykonalność proponowanej metodyki; 

 zarządzanie projektem (kryterium 3) (maksymalnie 20 punktów – minimalny próg 

wynosi 10 punktów):  
 

- stopień, w jakim wnioskodawca wykazał swoją zdolność do organizowania, koordynacji 

i realizacji różnorodnych aspektów proponowanych działań; 

- zespół projektu dysponuje odpowiednią kombinacją doświadczenia i wiedzy fachowej, 

które wspierają pomyślne osiągnięcie oczekiwanych rezultatów projektu; 

- skład i zasadny dobór proponowanego zespołu (w tym osób posiadających 

udokumentowane doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu skutecznych zajęć 

sportowych) oraz role przypisane poszczególnym członkom zespołu. 

 

Kwalifikowalnym wnioskom przyznane zostaną punkty z łącznej puli 100 punktów, na 

podstawie wyżej określonej punktacji. Stosowany będzie minimalny próg wynoszący 70 

punktów. Wnioski, którym przyznano liczbę punktów poniżej wskazanych progów, zostaną 

odrzucone. 

 

5. Dostępny budżet 

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów w ramach niniejszego 

zaproszenia do składania wniosków szacuje się na 1 900 000 EUR. 

Maksymalny wskaźnik współfinansowania z dotacji UE wynosi 80 % kosztów 

kwalifikowalnych. 

Minimalna wysokość dotacji na jeden projekt wyniesie 150 000 EUR. Maksymalna wysokość 

dotacji na jeden projekt wyniesie 350 000 EUR. 

Komisja zamierza finansować około 7 wniosków. 

Komisja zastrzega sobie prawo do udostępnienia tylko części dostępnych środków finansowych. 
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6. Termin składania wniosków 

Wnioski o dotacje należy sporządzić w jednym z języków urzędowych UE przy pomocy 

elektronicznego formularza wniosku dostępnego na stronie, na której znajduje się zaproszenie do 

składania wniosków. 

Należycie wypełniony formularz wniosku należy przesłać przed dniem 23 lipca 2019 r. (godz. 

12:00 czasu obowiązującego w Brukseli). Wnioski przesyłane na papierze, faksem, pocztą 

elektroniczną lub w inny sposób nie będą przyjmowane. 

 

7. Informacje dodatkowe 

W razie pytań proszę kontaktować się z: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


