INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG − EAC/S19/2019
Idrottsprojekt för övervakning och coachning av unga som riskerar att radikaliseras

Syftet med denna inbjudan att lämna förslag är att genomföra det årliga arbetsprogrammet för
2019 i enlighet med kommissionens beslut C(2019) 1819 av den 12 mars 2019.

I meddelandet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt
regionkommittén om att stödja åtgärder för att förhindra radikalisering som leder till
våldsinriktad extremism betonade kommissionen att det förebyggande arbetet mot radikalisering
är en viktig del av kampen mot terrorism i EU.

Åtgärder och initiativ som syftar till att förebygga radikalisering utformas och genomförs oftast
ute på fältet, på lokal, regional eller nationell nivå. Detta är i första hand en fråga för respektive
EU-land samt regionala och lokala myndigheter. Lokala aktörer har vanligen de bästa
förutsättningarna att förebygga och upptäcka radikalisering samt att arbeta effektivt för
integration genom idrott. Samtidigt kan EU bidra avsevärt när det handlar om att bekämpa
radikalisering samt fungera som stöd. EU-länderna står inför likartade utmaningar och både
utmaningarnas omfattning och deras sammanlänkade karaktär motiverar behovet av mer
samarbete, nätverksarbete och utbyte av god praxis på EU-nivå.

Idrotten kan fylla en funktion när det handlar om att motverka radikalisering och göra människor
mer integrerade i samhället, och kan därför bidra till att stärka värden som tolerans, integration
och interkulturell dialog.

1. Mål
Åtgärden syftar till att stödja idrottsprojekt som organiseras av idrottsorganisationer och
idrottsförbund som samarbetar med offentliga myndigheter (däribland kommuner), lokala aktörer
och det civila samhället. Åtgärden är inriktad på att förebygga radikalisering, särskilt genom att
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hjälpa ungdomar som riskerar utanförskap och radikalisering att integreras bättre i det samhälle
där de lever. Den är inriktad på utövandet av idrott och fysisk aktivitet som ett sätt att stödja en
bättre inkludering i en grupp eller i samhället som helhet. Särskild tonvikt kommer att läggas på
områden med sociala problem. Jämställdhetsdimensionen kommer att beaktas.

Denna förberedande åtgärd kommer att inbegripa idrottsorganisationer och/eller idrottsförbund
som, i samarbete med lokala myndigheter och organisationer som arbetar med att bekämpa
radikalisering, kommer att erbjuda verktyg, lämplig verksamhet och coachning för att förebygga
radikaliseringsprocesser.

Förväntade resultat:
•

Tillgång till idrott och fysisk aktivitet för grupper som riskerar utanförskap och

radikalisering.
•

Utbildning av ledare och personal som arbetar med integration genom idrott.

•

Utveckling av nätverk och partnerskap på EU-nivå.

•

En bättre integration i samhället av människor som riskerar att radikaliseras, särskilt

ungdomar, i EU.

De föreslagna projekten måste ledas av idrottsorganisationer, särskilt paraplyorganisationer för
idrott, som europeiska idrottsförbund. De måste även innefatta nationella, regionala eller lokala
medlemmar i dessa idrottsorganisationer. Omkring sju projekt kommer att väljas ut.

2. Kriterier för stödberättigande

För att projekten ska vara berättigade till stöd måste de läggas fram av sökande som uppfyller
följande kriterier:
•

Sökanden måste vara en offentlig eller privat organisation med rättskapacitet som i

huvudsak är aktiv inom idrott och som regelbundet organiserar idrottsevenemang och
idrottstävlingar.
•

Sökanden måste ha sitt säte i ett EU-land.
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Fysiska personer kan inte ansöka om stöd inom ramen för denna inbjudan.
För brittiska sökande gäller följande:
Kriterierna för stödberättigande måste vara uppfyllda under hela bidragsperioden. Om Förenade
kungariket lämnar EU under bidragsperioden utan att ingå ett sådant avtal med EU som
garanterar att brittiska sökande fortsätter att vara stödberättigade kommer de inte längre att få
finansiering från EU (även vid fortsatt deltagande, om möjligt) eller också tvingas lämna
projektet på grundval av artikel II.17.2 i bidragsavtalet.

3.

Stödberättigande verksamhet

Den föreslagna verksamheten måste genomföras i minst fem olika EU-länder.

Följande typer av verksamhet berättigar till stöd i denna inbjudan att lämna förslag (icke
uttömmande förteckning):
•

Utveckling av idrottsaktiviteter och fysisk aktivitet för människor som riskerar att

radikaliseras.
•

Utformning och utveckling av nätverk på EU-nivå bland organisationer som arbetar med

att förebygga marginalisering och radikalisering genom idrott.
•

Workshoppar, seminarier och konferenser som syftar till att sprida information,

sakkunskap och samarbetsmöjligheter med koppling till att förebygga marginalisering och
radikalisering genom idrott.
•

Utveckling, kartläggning, främjande och utbyte av verksamhet och god praxis på EU-

nivå om idrottsprojekt för övervakning och coachning av människor som riskerar att
radikaliseras.

Verksamheten måste äga rum i ett EU-land. Verksamheten ska ha en varaktighet om minst 24
månader och högst 36 månader.

Genomförandeperiod:
•

Verksamheten får inte börja före den 1 januari 2020.

•

Verksamheten ska vara avslutad senast den 31 december 2022.
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Ansökningar för projekt som planerats för en kortare eller längre period än den som anges i
denna inbjudan att lämna förslag kommer inte att godtas.

4. Tilldelningskriterier
Giltiga ansökningar kommer att bedömas enligt följande kriterier:


Projektets relevans (kriterium 1) (högst 40 poäng – minst 20 poäng krävs):
o I vilken utsträckning förslaget bidrar till målen och prioriteringarna för ovan
nämnda åtgärd.
o I vilken utsträckning förslaget bygger på en konkret kartläggning av specifika,
lokala behov av verksamhet som ska förebygga radikalisering.
o I vilken utsträckning målen är tydligt fastställda, realistiska och gäller frågor som
är relevanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna.



Kvalitet (kriterium 2) (högst 40 poäng – minst 20 poäng krävs):
Kvaliteten på den övergripande utformningen och genomförandet av föreslagen
verksamhet och metoden för att nå målen:


Kostnadseffektivitet (hur kostnadseffektivt projektet är och om det läggs lämpliga
resurser på varje verksamhet).



Hållbarhet (i vilken utsträckning verksamheten kommer att fortsätta även efter
projektets slut).



Budgetförslag (överensstämmelse mellan projektets mål, metod, verksamhet och
budget).



Den föreslagna metodens kvalitet och genomförbarhet.



Projektledning (kriterium 3) (högst 20 poäng – minst 10 poäng krävs):

-

I vilken utsträckning sökanden kan uppvisa förmåga att organisera, samordna och
genomföra de olika aspekterna av den föreslagna verksamheten.

-

En lämplig blandning av erfarenhet och sakkunskap bland projektgruppens medlemmar,
så att de förväntade resultaten för projektet kan uppnås.
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-

Sammansättningen och lämpligheten hos den föreslagna gruppen (bland annat personer
med dokumenterad erfarenhet av att organisera och genomföra lyckade idrottsaktiviteter)
och de uppgifter som tilldelats gruppens medlemmar.

Ansökningarna kommer att tilldelas poäng (högst 100 poäng) på grundval av ovanstående
viktning. Minst 70 poäng krävs, och ansökningar som inte uppfyller minimipoängkraven
kommer att avslås.

5. Budget
Den totala budgeten för medfinansiering av projekt inom ramen för denna inbjudan att lämna
förslag beräknas till 1 900 000 euro.
EU-stödet kan uppgå till högst 80 % av de stödberättigande kostnaderna.
Bidragen kommer att uppgå till minst 150 000 euro och högst 350 000 euro per projekt.
Kommissionen räknar med att finansiera omkring sju förslag.
Kommissionen förbehåller sig rätten att inte fördela samtliga tillgängliga medel.

6. Sista ansökningsdag
Den särskilda elektroniska ansökningsblanketten ska fyllas i på ett av de officiella EU-språken.
Blanketten finns på webbplatsen för inbjudan att lämna förslag.
Ansökan ska skickas in senast den 23 juli 2019 (kl. 12.00 svensk tid). Ansökningar som skickas
in på papper, per e-post eller fax kommer inte att godtas.

7. Ytterligare information:
Om du har frågor kan du kontakta EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU
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