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KONKURSIKUTSE – EAC/21/2009
Ettevalmistav tegevus spordi valdkonnas
(Avalik konkurss)
(2009/C 111/08)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesoleva konkursikutse eesmärk on rakendada ettevalmistavat tegevust spordi valdkonnas vastavalt komis
joni 16. märtsi 2009. aasta otsusele K(2009) 1685 spordi valdkonna ettevalmistava tegevuse ja iga-aastaste
eriüritustega seotud toetuste ja lepingute tööprogrammi vastuvõtmise kohta aastaks 2009.
2009. aasta spordi valdkonna ettevalmistava tegevuse peamine eesmärk on valmistada ette ELi tulevasi
meetmeid selles valdkonnas, toetudes sporti käsitlevas valges raamatus sätestatud prioriteetidele.
Käesoleva konkursikutsega toetatakse ametiasutuste või kodanikuühiskonna organisatsioonide esitatud riiki
devahelisi projekte, mille eesmärk on sobivate võrgustike ja heade tavade välja selgitamine ja katsetamine
spordi valdkonnas, eelkõige järgmistel teemadel:
a) tervist parandava füüsilise tegevuse edendamine;
b) spordialase hariduse ja koolituse edendamine;
c) Euroopa põhiväärtuste edendamine, toetades puuetega inimeste sportimisvõimalusi;
d) soolise võrdõiguslikkuse edendamine spordis.
Enne tegevuse alguskuupäeva kantud kulusid ei võeta arvesse.
Käesoleva meetme rakendamise ja haldamise eest vastutav komisjoni talitus on hariduse ja kultuuri peadi
rektoraadi spordi üksus.
2. Abikõlblikud taotlejad
Käesoleva konkursikutse kohaselt on abikõlblikud kaks kandidaatide kategooriat:
— riigiasutused;
— kodanikuühiskonna organisatsioonid.
Lisaks peavad kandidaatasutused toetuse saamiseks vastama järgmistele tingimustele:
— asutusel peab olema juriidiline aadress ühes Euroopa Liidu liikmesriigis (Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti,
Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal,
Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari,
Ühendkuningriik);
— ta peab olema juriidiline isik.
Füüsilised isikud ei saa käesoleva konkursikutse raames oma kandidatuuri esitada.
3. Projekti eelarve ja kestus
Käesoleva konkursikutse eelarve on 4 000 000 EUR.
ELi kaasrahastamise maksimaalne määr on 80 % kogukuludest. Väline kaasrahastamine võib toimuda osali
selt mitterahaliste sissemaksete vormis.
Siiski jätab komisjon sõltuvalt esitatud projektide arvust ja kvaliteedist endale õiguse mitte kasutada saada
olevaid vahendeid täies ulatuses.
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Projektid peavad algama ajavahemikus 1. detsember 2009–31. märts 2010 ja lõppema hiljemalt
31. märtsil 2011.
Kulude abikõlblikkusperiood algab lepingus märgitud kuupäeval, milleks on projekti alguskuupäev. Kulude
abikõlblikkusperiood ei alga mingil tingimusel enne toetuse taotluse esitamist.
Enne tegevuse alguskuupäeva kantud kulusid ei võeta arvesse.
4. Taotluste esitamise tähtaeg
Taotluste Euroopa Komisjonile esitamise tähtaeg on 31. august 2009 (arvestatakse postitempli kuupäeva).
5. Lisateave
Käesoleva konkursikutse täisteksti (nõuded) ja taotluste vormi leiate järgmiselt veebisaidilt:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Taotlused peavad vastama käesoleva konkursikutse terviktekstis sätestatud tingimustele ning olema esitatud
selleks ettenähtud vormidel.

C 111/13

