C 111/12

BG

Официален вестник на Европейския съюз

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/21/2009
Подготвително действие в областта на спорта
(Открита покана)
(2009/C 111/08)
1. Цели и описание
Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителното действие в областта на
спорта в съответствие с Решение C(2009)1685 на Комисията от 16 март 2009 г. за приемане на годишната
работна програма за 2009 г. относно безвъзмездните средства и договорите във връзка с подготвителното
действие в областта на спорта и специалните годишни събития.
Основната цел на подготвителното действие в областта на спорта за 2009 г. е да бъдат подготвени бъдещите
действия на ЕС в тази област въз основа на приоритетите, определени в Бялата книга за спорта.
В рамките на настоящата покана за представяне на предложения ще бъдат подкрепени транснационални
проекти, изготвени от обществени организации или организации на гражданското общество, с цел устано
вяване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в следните сфери:
а) насърчаване на физическата активност като фактор за по-добро здраве;
б) насърчаване на образованието и обучението в областта на спорта;
в) насърчаване на основните европейски ценности чрез поощряване на спорта за хората с увреждания;
г) насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете в спорта.
Разходи, направени преди започването на дейностите, няма да бъдат вземани предвид.
За изпълнението и управлението на това действие отговаря отдел „Спорт“ на Генерална дирекция „Обра
зование и култура“ на Комисията.
2. Кандидати, допускани до участие
Съгласно условията на настоящата покана за представяне на предложения до участие се допускат две
категории кандидати:
— обществени организации,
— организации на гражданското общество.
За да бъдат допуснати до участие, кандидатите освен това трябва да отговарят на следните условия:
— седалището им да бъде в една от държавите-членки на Европейския съюз (Белгия, България, Чешката
република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Латвия,
Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения,
Словакия, Финландия, Швеция и Обединеното кралство),
— да притежават правен статут.
Физически лица нямат право да кандидатстват в рамките на настоящата покана за представяне на пред
ложения.
3. Бюджет и продължителност на проектите
Бюджетът, предназначен за предложения в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, е в
размер на 4 000 000 EUR.
Съфинансиране от страна на ЕС ще бъде предоставяно в размер на максимум 80 % от общите разходи. Част от
външното съфинансиране може да бъде под формата на принос в натура.
В зависимост от броя и качеството на представените проекти Комисията си запазва правото да не предоставя
всички налични средства.

15.5.2009 г.

15.5.2009 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

Проектите трябва да започват в периода от 1 декември 2009 г. до 31 март 2010 г. и да приключват
най-късно на 31 март 2011 г.
Периодът на допустимост на разходите ще започне от посочената в договора дата, т.е. от датата на начало на
проекта. Датата на начало на периода на допустимост на разходите в никакъв случай не може да бъде
по-ранна от датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства.
Разходи, направени преди започването на дейностите, няма да бъдат вземани предвид.
4. Срок за подаване на заявленията
Срокът за изпращане на заявленията до Европейската комисия е 31 август 2009 г., като важи датата на
пощенското клеймо.
5. Допълнителна информация
Пълният текст (спецификациите) на настоящата покана за представяне на предложения и формулярът на
заявлението са на разположение на следния уебсайт:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Заявленията трябва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст на настоящата покана за пред
ставяне на предложения, и трябва да бъдат подавани посредством предвидения за тази цел формуляр.
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