ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – EAC/S19/2019
Πλαισίωση και καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν κίνδυνο
ριζοσπαστικοποίησης

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο την υλοποίηση του ετήσιου
προγράμματος εργασίας του 2019 σύμφωνα με την απόφαση C(2019) 1819 της Επιτροπής της
12ης Μαρτίου 2018.
Στην ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο
«Υποστήριξη της πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο εξτρεμισμό»
επισημαίνεται σαφώς ότι η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης αποτελεί βασικό στοιχείο του
αγώνα κατά της τρομοκρατίας στην ΕΕ.
Τις περισσότερες φορές, τα μέτρα και οι πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης σχεδιάζονται και υλοποιούνται επί τόπου, σε τοπικό, περιφερειακό ή
εθνικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους εμπίπτουν κυρίως στην αρμοδιότητα των
κρατών μελών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Οι τοπικοί παράγοντες είναι
συνήθως οι πλέον κατάλληλοι να εντοπίσουν και να προλάβουν τη ριζοσπαστικοποίηση και να
εργαστούν αποτελεσματικά για την προαγωγή της ενσωμάτωσης μέσω του αθλητισμού.
Παράλληλα,

η

ΕΕ

μπορεί

να

συμβάλει

ουσιαστικά

στην

καταπολέμηση

της

ριζοσπαστικοποίησης και να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο. Οι ομοιότητες που
παρουσιάζουν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη καθώς και το εύρος τους αλλά
και η μεταξύ τους διασύνδεση δικαιολογούν την ανάγκη για περισσότερη συνεργασία, δικτύωση
και ανταλλαγή ορθών πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ,
Ο αθλητισμός μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην αντιμετώπιση της πρόκλησης που συνιστά η
καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και η καλύτερη ενσωμάτωση των ατόμων στην
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κοινωνία και μπορεί, κατά συνέπεια, να συμβάλει στην προαγωγή αξιών όπως η ανοχή, η
ενσωμάτωση και ο διαπολιτισμικός διάλογος.
1. Στόχοι
Στόχος της παρούσας δράσης είναι η υποστήριξη σχεδίων που έχουν σχέση με τον αθλητισμό
και διοργανώνονται από αθλητικές οργανώσεις και ομοσπονδίες οι οποίες συνεργάζονται με τις
δημόσιες αρχές (συμπεριλαμβανομένων των δήμων), τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία των
πολιτών. Η παρούσα δράση θα επικεντρωθεί στην πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαίτερα
με

την

παροχή

βοήθειας

σε

νέους

που

διατρέχουν

κίνδυνο

αποκλεισμού

και

ριζοσπαστικοποίησης για την καλύτερη ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία στην οποία ζουν. Θα
επικεντρωθεί στην άσκηση αθλητικής και σωματικής δραστηριότητας ως εργαλείο για την
προώθηση της καλύτερης ένταξης σε μια ομάδα ή στην κοινωνία στο σύνολό της. Ιδιαίτερη
έμφαση θα δοθεί στις περιοχές που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα. Θα ληφθεί υπόψη η
διάσταση της ισότητας των φύλων.
Η παρούσα προπαρασκευαστική δράση θα προβλέπει τη συμμετοχή αθλητικών οργανώσεων
και/ή ομοσπονδιών οι οποίες, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις οργανώσεις που
εργάζονται για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, θα προσφέρουν εργαλεία και
κατάλληλες

δραστηριότητες

και

καθοδήγηση

για

την

πρόληψη

των

διαδικασιών

ριζοσπαστικοποίησης.
Στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα εξής:
•

πρόσβαση στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση ομάδων του πληθυσμού που

διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού και ριζοσπαστικοποίησης
•

εκπαίδευση των προπονητών και του προσωπικού που εργάζεται για την ενσωμάτωση

μέσω του αθλητισμού
•

ανάπτυξη δικτύων και εταιρικών σχέσεων στο επίπεδο της ΕΕ

•

καλύτερη ενσωμάτωση στις κοινωνίες της ΕΕ των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο

ριζοσπαστικοποίησης, ιδιαίτερα των νέων.
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Τα προτεινόμενα σχέδια πρέπει να υλοποιούνται υπό την καθοδήγηση αθλητικών οργανώσεων,
ιδιαίτερα αθλητικών οργανώσεων αποτελούμενων από διάφορες επιμέρους οργανώσεις, όπως
ευρωπαϊκές ομοσπονδίες αθλητισμού Στα εν λόγω σχέδια πρέπει να συμμετέχουν εθνικά,
περιφερειακά ή τοπικά μέλη αυτών των αθλητικών οργανώσεων. Θα επιλεγούν περίπου 7
σχέδια.
2. Κριτήρια επιλεξιμότητας
Για να είναι επιλέξιμα, τα σχέδια πρέπει να υποβληθούν από αιτούντες που πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια:
•

να είναι δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί με νομική προσωπικότητα οι οποίοι

δραστηριοποιούνται κυρίως στον τομέα του αθλητισμού και οργανώνουν σε τακτική βάση
αθλητικές δραστηριότητες και αγώνες·
•

να έχουν την καταστατική έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για την υποβολή αίτησης επιχορήγησης στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης.
Για τους Βρετανούς αιτούντες:
Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να πληρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της
επιχορήγησης. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την ΕΕ κατά τη διάρκεια της
περιόδου επιχορήγησης χωρίς να συνάψει συμφωνία με την ΕΕ που να διασφαλίζει,
συγκεκριμένα, ότι οι Βρετανοί αιτούντες εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι, θα σταματήσετε να
λαμβάνετε χρηματοδότηση από την ΕΕ (ενώ θα συνεχίσετε, στο μέτρο του δυνατού, να
συμμετέχετε) ή θα υποχρεωθείτε να εγκαταλείψετε το σχέδιο βάσει του άρθρου ΙΙ.17.2 της
συμφωνίας επιχορήγησης.

3.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά
κράτη μέλη της ΕΕ
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Στη συνέχεια παρατίθεται μη εξαντλητικός κατάλογος των κύριων δραστηριοτήτων που είναι
επιλέξιμες στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων:
•

ανάπτυξη αθλητικών και σωματικών δραστηριοτήτων για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο

ριζοσπαστικοποίησης
•

σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύων σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των οργανώσεων που

ασχολούνται με την πρόληψη, μέσω του αθλητισμού, της περιθωριοποίησης και της
ριζοσπαστικοποίησης·
•

διοργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων και συνεδρίων που αποσκοπούν στη διάδοση

πληροφοριών, εμπειρογνωσίας και ευκαιριών συνεργασίας σχετικά με την πρόληψη, μέσω του
αθλητισμού, της περιθωριοποίησης και της ριζοσπαστικοποίησης.
•

ανάπτυξη, εντοπισμός, προβολή και ανταλλαγή δραστηριοτήτων και ορθών πρακτικών

σχετικά με την πλαισίωση και την καθοδήγηση, μέσω του αθλητισμού, των νέων που διατρέχουν
κίνδυνο ριζοσπαστικοποίησης.
Οι δραστηριότητες πρέπει να λαμβάνουν χώρα στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η διάρκεια των
δραστηριοτήτων θα είναι τουλάχιστον 24 και το πολύ 36 μήνες

Περίοδος υλοποίησης:
•

οι δραστηριότητες δεν μπορούν να αρχίσουν πριν από την 1-1-2020

•

οι δραστηριότητες θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31-12-2022 το αργότερο.

Αιτήσεις για έργα που έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα
από αυτό που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δεν θα γίνουν δεκτές.
4. Κριτήρια ανάθεσης
Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα αξιολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:


Συνάφεια του σχεδίου (κριτήριο 1) (μέγιστη βαθμολογία 40 μόρια – ελάχιστο όριο
20 μόρια):
o τον βαθμό στον οποίο η πρόταση συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των
προτεραιοτήτων της δράσης που αναφέρεται ανωτέρω·
4

o τον βαθμό στον οποίο η πρόταση βασίζεται σε σαφή προσδιορισμό των ειδικών
τοπικών αναγκών των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην πρόληψη της
ριζοσπαστικοποίησης·
o τον βαθμό στον οποίο οι στόχοι είναι σαφώς καθορισμένοι και εφικτοί και
αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν τις συμμετέχουσες οργανώσεις και τις
ομάδες-στόχους.


Ποιότητα (κριτήριο 2) (μέγιστη βαθμολογία 40 μόρια – ελάχιστο όριο 20 μόρια):
Η ποιότητα του συνολικού σχεδιασμού και υλοποίησης των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων, καθώς και της μεθοδολογίας για την επίτευξη των στόχων:


οικονομική αποδοτικότητα του σχεδίου (ο βαθμός αποδοτικότητας του σχεδίου
από πλευράς κόστους και διάθεσης επαρκών πόρων για κάθε δραστηριότητα)·



βιωσιμότητα των προτεινόμενων δράσεων (ο βαθμός στον οποίο οι δράσεις θα
υλοποιούνται και μετά το τέλος του σχεδίου)·



πρόταση προϋπολογισμού (η συνοχή μεταξύ των στόχων, της μεθοδολογίας, των
δραστηριοτήτων και του προτεινόμενου προϋπολογισμού)·



ποιότητα και σκοπιμότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας.



Διαχείριση του σχεδίου (κριτήριο 3) (μέγιστη βαθμολογία 20 μόρια – ελάχιστο όριο
10 μόρια):

-

ο βαθμός στον οποίο ο αιτών αποδεικνύει την ικανότητά του να οργανώσει, να
συντονίσει και να υλοποιήσει τις διάφορες επιμέρους πτυχές των προτεινόμενων
δραστηριοτήτων:

-

η ομάδα του σχεδίου περιλαμβάνει κατάλληλο συνδυασμό εμπειριών και
εμπειρογνωσίας που υποστηρίζει την επιτυχή υλοποίηση των αναμενόμενων
αποτελεσμάτων του σχεδίου.

-

η σύνθεση και η καταλληλότητα της προτεινόμενης ομάδας (που περιλαμβάνει άτομα τα
οποία έχουν αποδεδειγμένη πείρα στη διοργάνωση και επιτυχή υλοποίηση αθλητικών
δραστηριοτήτων) και οι ρόλοι που ανατίθενται στα μέλη της ομάδας.

Στις επιλέξιμες αιτήσεις θα κατανεμηθούν μόρια από σύνολο 100 μορίων, βάσει των
προαναφερόμενων κριτηρίων. Θα εφαρμοστεί ελάχιστο όριο 70 μορίων. Οι αιτήσεις με
βαθμολογία κάτω από το όριο αυτό θα απορρίπτονται.
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5. Διαθέσιμος προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός που προβλέπεται για τη συγχρηματοδότηση των σχεδίων
εκτιμάται σε 1 900 000 EUR.
Η επιχορήγηση της ΕΕ περιορίζεται σε μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης 80 % των
επιλέξιμων δαπανών.
Η επιχορήγηση ανά σχέδιο θα είναι τουλάχιστον 150 000 EUR. Η επιχορήγηση ανά σχέδιο δεν
θα υπερβαίνει τα 350 000 EUR.
Η Επιτροπή σκοπεύει να χρηματοδοτήσει περίπου 7 προτάσεις.
Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην κατανείμει όλους τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς
πόρους.
6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Οι αιτήσεις επιχορήγησης πρέπει να συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, σε
ηλεκτρονικό μορφότυπο που διατίθεται στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.
Το έντυπο αίτησης, δεόντως συμπληρωμένο, πρέπει να υποβληθεί πριν από τις 23/7/2019 (12:00
μ.μ. ώρα Βρυξελλών) Αιτήσεις που αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο δεν θα γίνουν δεκτές.

7. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Για τυχόν ερωτήσεις, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου: EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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