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VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁVRHŮ – EAC/21/2009
Přípravná akce v oblasti sportu
(Veřejná výzva k předkládání návrhů)
(2009/C 111/08)
1. Cíle a popis
Tato výzva k předkládání návrhů slouží k zavedení přípravné akce v oblasti sportu v souladu s rozhodnutím
Komise K(2009) 1685 ze dne 16. března 2009, kterým se přijímá „roční pracovní program o grantech
a smlouvách pro přípravnou akci v oblasti sportu a pro zvláštní výroční akce na rok 2009“.
Hlavním cílem přípravné akce v oblasti sportu na rok 2009 je příprava budoucích akcí EU v této oblasti na
základě priorit stanovených v bílé knize o sportu.
Tato výzva k předkládání návrhů bude podporovat nadnárodní projekty předložené veřejnými orgány nebo
organizacemi občanské společnosti s cílem určit a vyzkoušet vhodné sítě a osvědčené postupy v oblasti
sportu, pokud jde o následující témata:
a) Podpora zdraví upevňujících tělesných aktivit
b) Podpora vzdělávání a odborné přípravy v oblasti sportu
c) Propagace základních evropských hodnot prostřednictvím podpory sportování u osob s postižením
d) Podpora rovnosti žen a mužů v oblasti sportu
Veškeré výdaje vzniklé před začátkem činností nebudou brány v úvahu.
Útvarem Komise odpovědným za provádění a řízení této akce je oddělení „Sport“ generálního ředitelství pro
vzdělávání a kulturu.
2. Způsobilí žadatelé
V rámci této výzvy k předkládání návrhů jsou způsobilé dvě skupiny žadatelů:
— veřejné orgány;
— organizace občanské společnosti.
Aby byly žadatelské organizace způsobilé, musí dále splňovat následující požadavky:
— mít své sídlo v jednom ze členských států Evropské unie (v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku,
Estonsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, na Maltě,
v Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Řecku, na Slovensku, ve Slovinsku,
Spojeném království, Španělsku nebo ve Švédsku);
— mít právní status.
Fyzické osoby nemohou předkládat žádosti v rámci této výzvy k předkládání návrhů.
3. Rozpočet a doba trvání projektu
Rozpočet pro tuto výzvu k předkládání návrhů je 4 000 000 EUR.
Spolufinancování ze strany EU bude poskytnuto ve výši maximálně 80 % celkových nákladů. Externí spolu
financování může být částečně tvořeno věcným plněním.
Komise si podle množství a kvality předložených projektů vyhrazuje právo neposkytnout všechny finanční
prostředky, které jsou k dispozici.
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Projekty musí být zahájeny mezi 1. prosincem 2009 a 31. březnem 2010 a ukončeny nejpozději
31. března 2011.
Období způsobilosti, pokud jde o náklady, začíná dnem uvedeným ve smlouvě, tedy dnem zahájení
projektu. Za žádných okolností tato lhůta nemůže začít před datem podání žádosti o grant.
Výdaje vynaložené před zahájením činnosti nebudou vzaty v úvahu.
4. Uzávěrka pro podávání žádostí
Lhůta pro podávání žádostí Evropské komisi končí dne 31. srpna 2009, rozhodující je datum uvedené na
poštovním razítku.
5. Další informace
Úplné znění této výzvy k předkládání návrhů (specifikace) a formulář žádosti jsou k dispozici na této
internetové stránce:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Žádosti musí splňovat veškeré požadavky uvedené v úplném znění této výzvy k předkládání návrhů a musí
být předloženy na příslušném formuláři.

C 111/13

