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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ — EAC/21/2009
Προπαρασκευαστική δράση στον τομέα του αθλητισμού
(Ανοικτή πρόσκληση)
(2009/C 111/08)
1. Στόχοι και περιγραφή
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει στόχο να συμπληρώσει την προπαρασκευαστική δράση στο χώρο
του αθλητισμού σύμφωνα με την απόφαση Ε(2009)1685 της Επιτροπής, της 16ης Μαρτίου 2009, με την οποία
εγκρίνεται το «Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας του 2009 για τις επιχορηγήσεις και τις συμβάσεις που αφορούν την
προπαρασκευαστική δράση στο χώρο του αθλητισμού και για ειδικές ετήσιες εκδηλώσεις».
Ο κύριος στόχος της προπαρασκευαστικής δράσης στο χώρο του αθλητισμού για το 2009 είναι να προετοιμάσει
μελλοντικές ενέργειες της ΕΕ στο χώρο αυτό, βάσει προτεραιοτήτων που ορίζει η Λευκή Βίβλος για τον αθλητισμό.
Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα στηρίξει διακρατικά σχέδια που θα υποβληθούν από δημόσιους
οργανισμούς ή οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για να εντοπιστούν και να δοκιμαστούν κατάλληλα δίκτυα
και ορθές πρακτικές στο χώρο του αθλητισμού, στους ακόλουθους τομείς:
α) προαγωγή σωματικής άσκησης για τη βελτίωση της υγείας,
β) προαγωγή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον αθλητισμό,
γ) προαγωγή των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών μέσω της ενθάρρυνσης αθλητισμού για άτομα με αναπηρία,
δ) προαγωγή της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό.
Κάθε δαπάνη που πραγματοποιείται πριν από από την έναρξη των δραστηριοτήτων δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
Η αρμόδια για την εφαρμογή και διαχείριση της εν λόγω δράσης υπηρεσία της Επιτροπής είναι η μονάδα
αθλητισμού της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.
2. Επιλέξιμοι υποψήφιοι
Βάσει της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, δύο κατηγορίες υποψηφίων είναι επιλέξιμες:
— δημόσιοι οργανισμοί·
— οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών·
Επιπλέον, για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
— να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία,
Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία , Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία,
Ιταλία, Λεττονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο)·
— να διαθέτουν νομική υπόσταση.
Φυσικά πρόσωπα δεν δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων.
3. Προϋπολογισμός και διάρκεια του σχεδίου
Ο διαθέσιμος για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων προϋπολογισμός είναι 4 000 000 EUR.
Η συγχρηματοδότηση της ΕΕ θα καλύψει έως το 80 % του συνολικού κόστους κατ’ ανώτατο όριο. Η εξωτερική
συγχρηματοδότηση δύναται μερικώς να αποτελείται από συνεισφορές σε είδος.
Ανάλογα με τον αριθμό και την ποιότητα των σχεδίων που θα υποβληθούν, η Επιτροπή επιφυλάσσεται του
δικαιώματος να μην προχωρήσει σε χορήγηση του συνόλου των διαθέσιμων κονδυλίων χρηματοδότησης.
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Τα σχέδια θα πρέπει να αρχίσουν μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2009 και 31ης Μαρτίου 2010 και να ολοκληρωθούν
όχι αργότερα από τις 31ης Μαρτίου 2011.
Η περίοδος επιλεξιμότητας για το κόστος θα αρχίσει από την ημερομηνία που θα ορίζεται στη σύμβαση, ήτοι την
ημερομηνία έναρξης του σχεδίου. Η περίοδος επιλεξιμότητας των δαπανών δεν θα αρχίσει σε καμία περίπτωση πριν
από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για επιχορήγηση.
Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την έναρξη των δραστηριοτήτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
4. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η 31 Αυγούστου 2009, πιστοποιού
μενη από την ταχυδρομική σφραγίδα.
5. Συμπληρωματικές πληροφορίες
Το πλήρες κείμενο (προδιαγραφές) της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και το έντυπο της αίτησης
διατίθενται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Οι αιτήσεις θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο πλήρες κείμενο της παρούσας
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και να υποβληθούν χρησιμοποιώντας το έντυπο που παρέχεται για το σκοπό
αυτό.
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