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EHDOTUSPYYNTÖ – EAC/21/2009
Valmistelutoimet urheilun alalla
(Avoin ehdotuspyyntö)
(2009/C 111/08)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämän ehdotuspyynnön avulla toteutetaan valmistelutoimia urheilun alalla 16. maaliskuuta 2009 tehdyn
komission päätöksen K(2009) 1685 mukaisesti. Päätöksellä hyväksyttiin vuoden 2009 työohjelma, joka
koskee urheilun alan valmistelutoimiin ja vuotuisiin erityistapahtumiin tarkoitettuja avustuksia ja sopimuk
sia.
Tämän urheilun alalla vuonna 2009 toteuttavan valmistelutoimen päätavoitteena on valmistella EU:n tulevia
tämän alan toimia urheilua koskevassa valkoisessa kirjassa asetettujen keskeisten painopisteiden mukaisesti.
Ehdotuspyynnöllä tuetaan julkisten elinten tai kansalaisjärjestöjen ehdottamia kansainvälisiä hankkeita, joilla
pyritään tunnistamaan ja testaamaan urheilualan soveltuvia verkostoja ja hyviä toimintatapoja seuraavilla
aloilla:
a) terveyttä parantavan liikunnan edistäminen
b) urheilukoulutuksen edistäminen
c) Euroopan perusarvojen edistäminen tukemalla vammaisurheilua
d) sukupuolten tasa-arvon edistäminen urheilussa.
Ennen toiminnan alkamispäivää aiheutuneita menoja ei oteta huomioon.
Tämän toimen täytäntöönpanosta ja hallinnosta vastaava komission yksikkö on urheilusta vastaava koulu
tuksen ja kulttuurin pääosaston yksikkö.
2. Tukikelpoiset hakijat
Tukikelpoiset hakijat voidaan jakaa ehdotuspyynnön perusteella kahteen ryhmään:
— julkisyhteisöt
— kansalaisyhteiskunnan järjestöt.
Lisäksi tukikelpoisten hakijoiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:
— niiden päätoimipaikan on sijaittava jossakin Euroopan unionin 25:stä jäsenvaltiosta (Alankomaat, Belgia,
Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali,
Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja
Yhdistynyt kuningaskunta)
— niillä on oikeudellinen asema.
Fyysiset henkilöt eivät voi osallistua hakijoina tähän ehdotuspyyntöön.
3. Talousarvio ja hankkeiden kesto
Tähän ehdotuspyyntöön on varattu käytettäväksi 4 000 000 EUR.
EU:n osarahoitusta on saatavilla enintään 80 % prosenttia kokonaiskustannuksista. Muista lähteistä saatava
osarahoitus voi osittain koostua luontoissuorituksista.
Hanke-ehdotusten määrän ja laadun mukaisesti komissio voi päättää, että kaikkia toimeen osoitettuja varoja
ei käytetä.
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Hankkeet on käynnistettävä 1. joulukuuta 2009 ja 31. maaliskuuta 2010 välisenä aikana ja ne on päätettävä
viimeistään 31. maaliskuuta 2011.
Kustannusten tukikelpoisuusaika alkaa sopimuksessa määriteltynä päivänä eli hankkeen alkamispäivänä.
Tukikelpoisuuskausi ei missään tapauksessa voi alkaa ennen avustushakemuksen lähettämistä.
Ennen toiminnan alkamispäivää aiheutuneita menoja ei oteta huomioon.
4. Hakemusten määräaika
Hakemukset on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä elokuuta 2009. Postileiman päiväystä
pidetään osoituksena hakemuksen jättämisajankohdasta.
5. Lisätiedot
Ehdotuspyynnön lyhentämätön versio (eritelmät) ja hakulomakkeet ovat saatavissa seuraavalta verkkosivus
tolta:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Hakemusten on täytettävä kaikki ehdotuspyynnön lyhentämättömässä versiossa esitetyt vaatimukset, ja
hakemukseen on käytettävä siihen tarkoitettua hakulomaketta.
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