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RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/21/2009
Pripravljalni ukrep na področju športa
(Odprti postopek)
(2009/C 111/08)
1. Cilji in opis
S tem razpisom za zbiranje predlogov se izvaja pripravljalni ukrep na področju športa v skladu s Sklepom
Komisije C(2009)1685 z dne 16. marca 2009 o sprejetju „letnega delovnega programa za leto 2009 za
donacije in naročila v okviru pripravljalnega ukrepa na področju športa ter za posebne letne prireditve“.
Glavni cilj pripravljalnega ukrepa na področju športa za leto 2009 je pripraviti prihodnje ukrepe EU na tem
področju na podlagi prednostnih nalog iz Bele knjige o športu.
Ta razpis za zbiranje predlogov bo podpiral nadnacionalne projekte, ki jih bodo predlagali javni subjekti ali
organizacije civilne družbe, da bi poiskali in preizkusili ustrezne mreže in dobre prakse v športu na
naslednjih področjih:
(a) spodbujanje telesne aktivnosti za izboljšanje zdravja,
(b) spodbujanje izobraževanja in usposabljanja v športu,
(c) krepitev temeljnih vrednot s spodbujanjem športnega udejstvovanja invalidov,
(d) spodbujanje enakosti spolov v športu.
Stroški, nastali pred začetkom dejavnosti, ne bodo upoštevani.
Služba Komisije, odgovorna za izvajanje in upravljanje tega ukrepa, je Enota za šport Generalnega direkto
rata za izobraževanje in kulturo.
2. Upravičenci
V okviru tega razpisa lahko predloge vlagata dve kategoriji vlagateljev:
— javni subjekti,
— organizacije civilne družbe.
Poleg tega morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje:
— njihov sedež mora biti v eni izmed držav članic Evropske unije (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta,
Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno
kraljestvo),
— imeti morajo pravni status.
Fizične osebe ne morejo predložiti vlog v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov.
3. Proračun in trajanje projekta
Proračun za ta razpis za zbiranje predlogov znaša 4 000 000 EUR.
EU bo sofinancirala največ 80 % celotnih stroškov. Del zunanjega sofinanciranja so lahko prispevki v naravi.
Komisija si glede na število in kakovost predloženih projektov pridržuje pravico, da ne dodeli vseh razpo
ložljivih sredstev.
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Projekti se morajo začeti med 1. decembrom 2009 in 31. marcem 2010 ter končati najpozneje
31. marca 2011.
Obdobje upravičenosti stroškov se prične na datum, določen v pogodbi, torej na datum začetka projekta.
Obdobje upravičenosti stroškov se v nobenem primeru ne more pričeti pred datumom oddaje vloge za
donacijo.
Stroški, nastali pred začetkom dejavnosti, ne bodo upoštevani.
4. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vlog Evropski komisiji je 31. avgusta 2009 (datum poštnega žiga).
5. Dodatne informacije
Popolno besedilo (specifikacije) tega razpisa za zbiranje predlogov in prijavni obrazec sta na voljo na spletni
strani:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Vloge morajo izpolnjevati vse pogoje iz popolnega besedila tega razpisa in biti predložene na predvidenem
obrazcu.

C 111/13

