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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/S19/2019 

 

Spremljanje in mentorstvo mladostnikov, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek 

športa 

 

 

Ta razpis za zbiranje predlogov bo omogočil izvajanje letnega programa dela 2019 v skladu s 

Sklepom Komisije C(2019) 1819 z dne 12. marca 2019. 

 

V sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 

odboru in Odboru regij o spodbujanju preprečevanja radikalizacije, ki vodi v nasilni 

ekstremizem, je poudarjeno, da je preprečevanje radikalizacije ključni element boja proti 

terorizmu v EU. 

 

Ukrepi in pobude za preprečevanje radikalizacije se oblikujejo in izvajajo predvsem na terenu, in 

sicer na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni. Za njihovo oblikovanje in izvajanje so v prvi 

vrsti pristojne države članice ter regionalni in lokalni organi. Lokalni akterji so običajno v 

najboljšem položaju za preprečevanje in odkrivanje radikalizacije ter učinkovito ukrepanje za 

spodbujanje vključevanja prek športa. Hkrati pa lahko EU znatno prispeva k boju proti 

radikalizaciji in ima podporno vlogo. Zaradi podobne narave izzivov, s katerimi se spopadajo 

države članice, ter njihovega obsega in medsebojne povezanosti so potrebni okrepljeno 

sodelovanje, mreženje in izmenjava dobrih praks na ravni EU. 

 

Šport lahko igra vlogo pri spoprijemanju z radikalizacijo in boljšem vključevanju ljudi v družbo 

ter lahko zato prispeva k okrepitvi vrednot, kot so strpnost, vključevanje in medkulturni dialog. 

 

1. Cilji 

Cilj ukrepa je podpreti s športom povezane projekte, ki jih organizirajo športne organizacije in 

zveze, ki sodelujejo z javnimi organi (vključno z občinami), lokalnimi akterji in civilno družbo. 

Ukrep se bo osredotočal na preprečevanje radikalizacije, zlasti s pomočjo mladostnikom, 
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izpostavljenim tveganju izključenosti in radikalizacije, za boljše vključevanje v družbo, v kateri 

živijo. Poudarek bo na ukvarjanju s športom in telesni dejavnosti kot sredstvu za spodbujanje 

boljše vključenosti v skupino ali v družbo kot celoto. Posebna pozornost bo namenjena 

področjem, ki se srečujejo s socialnimi problemi. Upoštevan bo vidik enakosti spolov. 

 

Ta pripravljalni ukrep bo vključeval športne organizacije in/ali zveze, ki bodo v sodelovanju z 

lokalnimi organi in organizacijami, ki si prizadevajo v boju proti radikalizaciji, ponudile orodja 

ter primerne dejavnosti in mentorstvo za preprečevanje procesov radikalizacije.  

 

Pričakovani rezultati vključujejo: 

• dostop prebivalstva, ki je izpostavljeno tveganju izključitve in radikalizacije, do športnih 

in telesnih dejavnosti, 

• usposabljanje trenerjev in osebja, ki se bodo ukvarjali z vključevanjem prek športa, 

• razvoj mrež in partnerstev na ravni EU,  

• boljše vključevanje ljudi, izpostavljenih tveganju radikalizacije, zlasti mladostnikov, v 

družbe EU. 

 

Predlagane projekte morajo voditi športne organizacije, zlasti krovne športne organizacije, kot so 

evropske športne zveze. Vključevati morajo nacionalne, regionalne ali lokalne člane teh športnih 

organizacij. Izbranih bo približno 7 projektov. 

 

2. Merila za upravičenost 

 

Upravičeni so projekti, ki jih prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednja merila:  

• so javne ali zasebne organizacije s pravno osebnostjo, ki so večinoma dejavne na 

področju športa ter redno organizirajo športne dejavnosti in tekmovanja, 

• imajo sedež v eni od držav članic EU. 

 

Fizične osebe niso upravičene do nepovratnih sredstev na podlagi tega razpisa. 

Za prijavitelje iz Združenega kraljestva:  
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Merila za upravičenost je treba izpolnjevati skozi celotno obdobje, za katero se dodelijo 

nepovratna sredstva. Če Združeno kraljestvo izstopi iz EU v obdobju, za katero se dodelijo 

nepovratna sredstva, ne da bi sklenilo sporazum z EU o tem, da so prijavitelji iz Združenega 

kraljestva še naprej upravičeni, boste prenehali prejemati finančna sredstva EU (pri čemer boste 

v projektu še naprej sodelovali, če bo to mogoče) ali pa boste morali projekt opustiti na podlagi 

člena II.17.2 sporazuma o nepovratnih sredstvih. 

 

3. Upravičene dejavnosti 

Predlagane dejavnosti se morajo izvajati v vsaj petih različnih državah članicah EU. 

 

Neizčrpen seznam glavnih dejavnosti, ki so upravičene na podlagi tega razpisa za zbiranje 

predlogov: 

• razvoj športnih in telesnih dejavnosti za ljudi, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, 

• zasnova in razvoj mrež na ravni EU med organizacijami, ki se ukvarjajo s 

preprečevanjem marginalizacije in radikalizacije prek športa, 

• organizacija delavnic, seminarjev in konferenc za širjenje informacij, strokovnega znanja 

in priložnosti za sodelovanje v zvezi s preprečevanjem marginalizacije in radikalizacije prek 

športa,  

• razvoj, opredelitev, promocija in izmenjava dejavnosti in dobrih praks na ravni EU v 

zvezi s spremljanjem in mentorstvom ljudi, ki so izpostavljeni tveganju radikalizacije, prek 

športa. 

 

Dejavnosti se morajo izvajati v državah članicah EU. Dejavnosti bodo trajale najmanj 24 

mesecev in največ 36 mesecev. 

 

 

Obdobje izvajanja: 

• dejavnosti se ne smejo začeti pred 1. januarjem 2020, 

• dejavnosti se morajo zaključiti najpozneje do 31. decembra 2022. 

 

Vloge za projekte, katerih predvideno trajanje je krajše ali daljše od obdobja, navedenega v tem 

razpisu za zbiranje predlogov, ne bodo sprejete. 
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4. Merila za dodelitev 

Upravičene vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

 

 Relevantnost projekta (merilo 1) (največ 40 točk – minimalni prag 20 točk): 

 

o v kolikšni meri predlog prispeva k ciljem in prednostnim nalogam navedenega 

ukrepa,  

o v kolikšni meri predlog temelji na konkretni opredelitvi posebnih lokalnih potreb 

glede dejavnosti za preprečevanje radikalizacije,  

o v kolikšni meri so cilji jasno določeni, realistični in obravnavajo vprašanja, ki so 

relevantna tako za sodelujoče organizacije kot za ciljne skupine. 

 

 Kakovost (merilo 2) (največ 40 točk – minimalni prag 20 točk):  
 

kakovost celotne zasnove in izvajanja predlaganih dejavnosti ter metodologije za 

doseganje ciljev: 

 stroškovna učinkovitost (v kolikšni meri je projekt stroškovno učinkovit in 

dodeljuje ustrezna sredstva posameznim dejavnostim), 

 trajnost predlaganih ukrepov (v kolikšni meri se bodo ukrepi izvajali tudi po 

koncu projekta), 

 predlog proračuna (skladnost med cilji projekta, metodologijo, dejavnostmi in 

predlaganim proračunom), 

 kakovost in izvedljivost predlagane metodologije. 

 Upravljanje projekta (merilo 3) (največ 20 točk – minimalni prag 10 točk):  
 

‒ v kolikšni meri prijavitelj dokazuje sposobnost organiziranja, usklajevanja in izvajanja 

različnih vidikov predlaganih dejavnosti, 

‒ projektna skupina ima ustrezno kombinacijo znanja in izkušenj za uspešno doseganje 

pričakovanih rezultatov projekta, 

‒ sestava in primernost predlagane projektne skupine (vključno z osebami z dokazanimi 

izkušnjami pri organizaciji in izvajanju uspešnih športnih dejavnosti) ter porazdelitev 

vlog med člani skupine. 
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Upravičene vloge bodo točkovane z največ 100 točkami na podlagi navedenega uteževanja. 

Uporabljal se bo minimalni prag 70 točk. Vloge, ki ne bodo dosegle navedenih minimalnih 

pragov, bodo zavrnjene. 

 

5. Razpoložljiva proračunska sredstva 

Skupna proračunska sredstva, namenjena sofinanciranju projektov na podlagi tega razpisa za 

zbiranje predlogov, so ocenjena na 1 900 000 EUR. 

Nepovratna sredstva EU so omejena na največjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % 

upravičenih stroškov. 

Nepovratna sredstva bodo znašala najmanj 150 000 EUR na projekt in največ 350 000 EUR na 

projekt. 

Komisija pričakuje, da bo financirala približno 7 predlogov. 

Komisija si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh razpoložljivih sredstev. 

 

6. Rok za oddajo vlog 

Vloge za nepovratna sredstva morajo biti napisane v enem od uradnih jezikov EU na 

elektronskem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani razpisa. 

Ustrezno izpolnjen obrazec je treba oddati do 23. julija 2019 do 12.00 (opoldne) po bruseljskem 

času. Vloge, poslane na papirju ali po faksu ali elektronski pošti ali na drug način, ne bodo 

sprejete. 

 

7. Dodatne informacije 

Morebitna vprašanja naslovite na: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU. 


