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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EAC/S19/2019 

 

Monitorovanie a koučing mladých ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom 

športu 

 

 

Táto výzva na predkladanie návrhov slúži na vykonávanie ročného pracovného programu na rok 

2019 v súlade s rozhodnutím Komisie C(2019) 1819 z 12. marca 2019. 

 

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu 

výboru a Výboru regiónov Podpora predchádzania radikalizácii vedúcej k násilnému extrémizmu 

sa pripomína skutočnosť, že predchádzanie radikalizácii je kľúčovou súčasťou boja proti 

terorizmu v EÚ. 

 

Opatrenia a iniciatívy zamerané na predchádzanie radikalizácii sa väčšinou navrhujú i realizujú 

v praxi na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni. Ich návrh a realizácia sú predovšetkým 

v právomoci členských štátov, regionálnych a miestnych orgánov. Pri predchádzaní radikalizácii 

a jej odhaľovaní, ako aj účinnej podpore integrácie prostredníctvom športu môžu najefektívnejšie 

pôsobiť práve miestni aktéri. EÚ pritom môže zásadne prispievať k boju proti radikalizácii 

a v tomto úsilí zohrávať podpornú úlohu. Obdobný charakter výziev, ktorým čelia členské štáty, 

ako aj ich rozsah a vzájomné prepojenie, svedčia o potrebe intenzívnejšej spolupráce, budovania 

sietí a výmeny osvedčených postupov na úrovni EÚ. 

 

Šport môže zohrávať úlohu pri riešení problému radikalizácie či zlepšovaní integrácie ľudí 

v spoločnosti, a teda môže prispievať k posilňovaniu hodnôt, ako sú tolerancia, integrácia 

a dialóg medzi kultúrami. 

 

1. Ciele 

Táto akcia je určená na podporu projektov súvisiacich so športom, ktoré organizujú športové 

organizácie a federácie spolupracujúce s verejnými orgánmi (vrátane obcí), miestnymi aktérmi 
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a občianskou spoločnosťou. Táto akcia sa bude zameriavať na predchádzanie radikalizácii, 

najmä prostredníctvom pomoci mladým ľuďom, ktorým hrozí vylúčenie a radikalizácia, aby sa 

lepšie integrovali do spoločnosti, v ktorej žijú. Cieľom akcie bude vykonávanie športových 

a pohybových aktivít, ktoré sú nástrojom slúžiacim na podporu lepšieho začlenenia jednotlivcov 

do skupiny alebo spoločnosti ako celku. Osobitná pozornosť sa bude venovať oblastiam, ktoré 

čelia sociálnym problémom. V akcii sa zohľadní aspekt rodovej rovnosti. 

 

Na tejto prípravnej akcii sa budú podieľať športové organizácie a/alebo federácie, ktoré 

v spolupráci s miestnymi orgánmi a organizáciami aktívnymi v boji proti radikalizácii ponúkajú 

nástroje a vhodné aktivity a koučing so zameraním na predchádzanie procesom radikalizácie. 

 

Očakávané výstupy: 

• prístup skupín obyvateľstva, ktorým hrozí vylúčenie a radikalizácia, k športovej 

a pohybovej aktivite, 

• odborná príprava trénerov a personálu zaoberajúcich sa integráciou prostredníctvom 

športu, 

• rozvoj sietí a partnerstiev na úrovni EÚ, 

• lepšia integrácia ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, a to predovšetkým mladých ľudí, do 

spoločností v EÚ. 

 

Za vedenie navrhovaných projektov musia zodpovedať športové organizácie, najmä strešné 

športové organizácie, ako sú európske športové federácie. Do projektov musia byť zapojení 

národní, regionálni alebo miestni členovia týchto športových organizácií. Vybraných bude 

približne 7 projektov. 

 

2. Kritériá oprávnenosti 

 

V záujme oprávnenosti projektov je nevyhnutné, aby ich predložili žiadatelia spĺňajúci tieto 

kritériá: 

• musí ísť o verejnú alebo súkromnú organizáciu s právnou subjektivitou, ktorá pôsobí 

najmä v oblasti športu a pravidelne organizuje športové aktivity a súťaže, 
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• žiadateľ musí mať registrované sídlo v jednom z členských štátov EÚ. 

 

 Fyzické osoby nie sú oprávnené žiadať o grant v rámci tejto výzvy. 

Informácia pre britských žiadateľov: 

Upozorňujeme, že kritériá oprávnenosti je nevyhnutné spĺňať počas celého trvania grantu. Ak 

počas grantového obdobia vystúpi Spojené kráľovstvo z EÚ bez toho, aby s EÚ uzavrelo 

dohodu, ktorou sa zabezpečí predovšetkým to, aby boli britskí žiadatelia naďalej oprávnenými 

žiadateľmi, prestanú sa vám poskytovať finančné prostriedky EÚ (pričom, ak to bude možné, 

budete naďalej do projektu zapojení), alebo sa od vás bude na základe článku II.17.2 dohody 

o grante požadovať, aby ste projekt opustili. 

 

3. Oprávnené činnosti 

Navrhované činnosti sa musia uskutočňovať v najmenej 5 rôznych členských štátoch EÚ. 

 

Neúplný zoznam hlavných činností, ktoré sú oprávnené v rámci tejto výzvy na predkladanie 

návrhov: 

• rozvoj športu a pohybových aktivít zameraných na ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, 

• návrh a rozvoj sietí na úrovni EÚ v prípade organizácií, ktoré sa podieľajú na 

predchádzaní marginalizácii a radikalizácii prostredníctvom športu, 

• organizácia workshopov, seminárov a konferencií zameraných na šírenie informácií, 

odborných poznatkov a možností spolupráce v súvislosti s predchádzaním marginalizácii 

a radikalizácii prostredníctvom športu, 

• rozvoj, identifikácia, podpora a výmena činností a osvedčených postupov pri 

monitorovaní a koučingu ľudí, ktorým hrozí radikalizácia, prostredníctvom športu. 

 

Činnosti sa musia uskutočňovať v členských štátoch EÚ. Trvanie činností bude predstavovať 

najmenej 24 mesiacov a najviac 36 mesiacov. 

 

 

Obdobie realizácie: 

• Činnosti sa nesmú začať skôr ako 1. januára 2020. 

• Činnosti sa majú ukončiť najneskôr do 31. decembra 2022. 
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Žiadosti týkajúce sa projektov s kratším alebo dlhším trvaním, než je stanovené v tejto výzve na 

predloženie návrhov, nebudú akceptované. 

 

4. Kritériá na vyhodnotenie návrhov 

Oprávnené žiadosti sa budú posudzovať na základe týchto kritérií: 

 

 význam projektu (kritérium 1) (najviac 40 bodov – minimálna prahová hodnota 

predstavuje 20 bodov): 

 

o do akej miery prispieva návrh k cieľom a prioritám uvedenej akcie, 

o do akej miery je návrh založený na konkrétnej identifikácii špecifických 

miestnych potrieb vzhľadom na činnosti zamerané na predchádzanie radikalizácii, 

o do akej miery sú ciele jasne vymedzené, realistické a riešia otázky, ktoré sú 

relevantné pre účastnícke organizácie a cieľové skupiny; 

 

 kvalita (kritérium 2) (najviac 40 bodov – minimálna prahová hodnota predstavuje 

20 bodov): 

 

Kvalita celkovej koncepcie a realizácie navrhovaných činností, ako aj metodiky na 

dosiahnutie daných cieľov: 

 nákladová efektívnosť (miera nákladovej efektívnosti projektu a primeranosti 

zdrojov pridelených na jednotlivé činnosti), 

 udržateľnosť navrhovaných akcií (miera vykonávania akcií aj po ukončení 

projektu), 

 návrh rozpočtu (konzistentnosť medzi cieľmi projektu, metodikou, činnosťami 

a navrhovaným rozpočtom), 

 kvalita a uskutočniteľnosť navrhovanej metodiky; 

 riadenie projektu (kritérium 3) (najviac 20 bodov – minimálna prahová hodnota 

predstavuje 10 bodov): 

 

̶ do akej miery žiadateľ preukáže schopnosť organizovať, koordinovať a realizovať 

jednotlivé prvky navrhovaných činností, 
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̶ projektový tím charakterizuje vhodná kombinácia skúseností a odborných poznatkov, 

ktoré napomôžu pri úspešnom dosahovaní očakávaných výsledkov projektu, 

̶ zloženie a vhodnosť navrhovaného tímu (vrátane toho, či zainteresované osoby majú 

preukázateľné skúsenosti v oblasti organizácie a realizácie úspešných športových aktivít) 

a úlohy pridelené členom tímu. 

 

Oprávneným žiadostiam sa pridelí príslušný počet bodov z maximálneho počtu 100 na základe 

splnenia uvedených váhových kritérií. Uplatní sa minimálna prahová hodnota 70 bodov. 

Žiadosti, ktoré nedosiahnu uvedené prahové hodnoty, budú zamietnuté. 

 

5. Disponibilný rozpočet 

Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na spolufinancovanie projektov v rámci tejto výzvy na 

predkladanie návrhov, sa odhaduje na 1 900 000 EUR. 

Maximálna miera spolufinancovania prostredníctvom grantu EÚ je obmedzená na 80 % 

oprávnených nákladov. 

Granty budú predstavovať najmenej 150 000 EUR na projekt. Granty budú predstavovať najviac 

350 000 EUR na projekt. 

Komisia plánuje financovať približne 7 návrhov. 

Komisia si vyhradzuje právo nerozdeliť všetky dostupné finančné prostriedky. 

 

6. Termín na predloženie žiadostí: 

Žiadosti o grant musia byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov EÚ s použitím 

elektronického formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke výzvy na predkladanie 

návrhov. 

Riadne vyplnený formulár žiadosti treba predložiť do 23. júla 2019 (do 12.00 hod. bruselského 

času). Nebudú sa akceptovať žiadosti zaslané v papierovej podobe alebo faxom či emailom, 

prípadne iným spôsobom. 

 

7. Ďalšie informácie 

Prípadné otázky posielajte na adresu: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU 


