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VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – EAC/21/2009
Prípravná akcia v oblasti športu
(Verejná výzva)
(2009/C 111/08)
1. Ciele a opis
Táto výzva na predkladanie návrhov slúži na implementáciu prípravnej akcie v oblasti športu v súlade
s rozhodnutím Komisie K(2009)1685 zo 16. marca 2009, ktorým sa prijíma „ročný pracovný program
2009 o grantoch a zmluvách na prípravnú akciu v oblasti športu a na osobitné každoročné podujatia“.
Hlavným cieľom prípravnej akcie na rok 2009 v oblasti športu je pripraviť budúce akcie EÚ v tejto oblasti
podľa priorít stanovených v Bielej knihe o športe.
Táto výzva na predkladanie návrhov podporí medzinárodné projekty predložené verejnými orgánmi alebo
organizáciami občianskej spoločnosti s cieľom identifikovať a otestovať vhodné siete a osvedčené postupy
v oblasti športu v týchto oblastiach:
a) Podpora fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie
b) Podpora vzdelávania a odbornej prípravy v športe
c) Šírenie európskych základných hodnôt podporovaním športových aktivít ľudí s postihnutím
d) Podpora rodovej rovnosti v športe
Akékoľvek výdavky, ktoré vzniknú pre začatím činností, nebudú zohľadnené.
Odbor Komisie zodpovedný za implementáciu a riadenie tejto akcie je oddelenie športu Generálneho
riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru.
2. Oprávnení žiadatelia
V rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sú oprávnené dve kategórie žiadateľov:
— verejné orgány;
— organizácie občianskej spoločnosti.
Vzhľadom na oprávnenia musia žiadatelia okrem toho splniť tieto podmienky:
— mať sídlo v jednom z členských štátov Európskej únie (Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko,
Lotyšsko, Litva, Luxemburg, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Španielsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo);
— mať právnu formu.
Fyzické osoby nie sú oprávnené predkladať žiadosti v rámci tejto výzvy.
3. Rozpočet a trvanie projektu
Rozpočet na túto výzvu na predkladanie návrhov je 4 000 000 EUR.
Spolufinancovanie EÚ sa poskytne v maximálnej výške 80 % celkových nákladov. Externé spolufinancovanie
možno čiastočne pokryť z nepeňažných príspevkov.
V závislosti od počtu a kvality predložených projektov si Komisia vyhradzuje právo neprideliť všetky
finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii.
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Projekty musia mať začiatok od 1 decembra 2009 do 31 marca 2010 a byť ukončené najneskôr 31 marca
2011.
Obdobie, v ktorom môžu vzniknúť náklady, sa začína dňom uvedeným v zmluve, t. j. dátumom začiatku
projektu. Obdobie oprávnenosti nákladov za žiadnych okolností nezačne pred dátumom podania žiadosti
o grant.
Žiadne výdavky, ktoré vzniknú pre začatím činností, nebudú zohľadnené.
4. Lehota na podanie žiadostí
Lehota na predloženie žiadostí Európskej komisii je 31 augusta 2009, pričom je rozhodujúci dátum na
poštovej pečiatke.
5. Ďalšie informácie
Úplné znenie (špecifikácia) výzvy na predkladanie žiadostí a prihláška sú k dispozícii na internetovej stránke:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Prihlášky musia spĺňať všetky podmienky úplného znenia výzvy na predkladanie návrhov a musia byť
podané na formulári určenom na tento účel.
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