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UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EAC/21/2009
Sagatavošanas darbība sporta jomā
(Atklāts uzaicinājums)
(2009/C 111/08)
1. Mērķi un apraksts
Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai īstenotu sagatavošanas darbību sporta jomā saskaņā
ar Komisijas 2009. gada 16. marta Lēmumu C(2009) 1685, ar ko pieņem ikgadējo darba programmu
2009. gadam par piešķīrumiem un līgumiem sagatavošanas darbībām sporta jomā un īpašiem ikgadējiem
pasākumiem.
Šīs sporta jomā plānotās sagatavošanas darbības galvenais mērķis 2009. gadā ir sagatavot turpmākus ES
mēroga pasākumus, pamatojoties uz Baltajā grāmatā par sportu paredzētajām prioritātēm.
Ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiks atbalstīti starptautiski projekti, ko iesniedz valsts organizā
cijas vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai noteiktu un pārbaudītu piemērotus tīklus un paraugpraksi
sporta jomā šādos virzienos:
a) veselības uzlabošana – fizisko aktivitāšu popularizēšana,
b) sporta izglītības un apmācības sekmēšana,
c) Eiropas pamatvērtību sekmēšana, mudinot cilvēkus ar īpašām vajadzībām nodarboties ar sportu,
d) dzimumu līdztiesības veicināšana sportā.
Netiks ņemti vērā visi tie izdevumi, kuri radušies pirms pasākumu sākšanas.
Par šīs darbības īstenošanu un pārvaldību atbild Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta
Sporta nodaļa.
2. Pretendenti, kam ir tiesības iesniegt priekšlikumus
Saskaņā ar šo uzaicinājumu tiesīgi iesniegt priekšlikumus ir divu kategoriju pretendenti:
— valsts iestādes,
— pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
Lai izmantotu savas tiesības iesniegt priekšlikumus, pretendentiem turklāt jāatbilst šādiem nosacījumiem:
— pretendenta galvenais birojs atrodas vienā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (Apvienotā Karaliste,
Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva,
Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungā
rija, Vācija un Zviedrija);
— pretendentam ir juridiskais statuss.
Saskaņā ar šo uzaicinājumu fiziskas personas nav tiesīgas iesniegt priekšlikumus.
3. Budžets un projekta darbības ilgums
Atsaucoties uz šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir pieejams 4 000 000 EUR budžets.
Paredzēts ES līdzfinansējums maksimāli 80 % apmērā no kopējām izmaksām. Ārējais līdzfinansējums var
tikt daļēji sniegts materiālu ieguldījumu veidā.
Atkarībā no iesniegto projektu skaita un kvalitātes Komisija patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo finansē
jumu.
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Projekti jāsāk laikposmā no 2009. gada 1. decembra līdz 2010. gada 31. martam un to pabeigšanas termiņš
ir 2011. gada 31. marts.
Izmaksu atbilstības periods sāksies līgumā norādītajā datumā, t. i., projekta sākšanas dienā. Nav pieļaujams,
ka izmaksu atbilstības periods sākas pirms piešķīruma pieteikuma iesniegšanas dienas.
Netiks ņemti vērā izdevumi, kas radušies pirms darbību sākšanas.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Eiropas Komisijai adresēto pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2009. gada 31. augusts (pasta zīmogs).
5. Papildu informācija
Šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pilns teksts (specifikācija) un pieteikuma veidlapa ir pieejami šādā
tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Pieteikumiem jāatbilst visiem nosacījumiem, kas iekļauti uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus pilnajā tekstā,
un tie jāiesniedz, izmantojot šim nolūkam paredzēto veidlapu.
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