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INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG – EAC 21/2009
Förberedande åtgärd inom idrott
(Öppen ansökningsomgång)
(2009/C 111/08)
1. Syfte och beskrivning
Syftet med denna inbjudan är att genomföra den förberedande åtgärden inom idrott i enlighet med
kommissionens beslut K(2009)1685 av den 16 mars 2009 om antagande av det årliga arbetsprogrammet
för 2009 för bidragsansökningar och upphandlingsavtal för den förberedande åtgärden inom idrott och för
särskilda årliga evenemang.
2009 års förberedande åtgärd inom idrott syftar främst till att på grundval av prioriteringarna i vitboken om
idrott bana väg för framtida EU-verksamhet på området.
Denna inbjudan är avsedd att stödja gränsöverskridande projekt som föreslås av myndigheter eller organi
sationer inom det civila samhället och som syftar till att kartlägga och testa lämpliga nätverk och goda
rutiner inom idrott som omfattar följande teman:
a) Att främja hälsofrämjande motion
b) Att främja utbildning genom idrott
c) Att främja grundläggande europeiska värden genom att främja idrott för personer med funktionshinder
d) Att främja jämställdhet i idrotten.
Kostnader som uppkommer innan verksamheten startar kommer inte att beaktas.
Enheten för idrott inom Generaldirektoratet för utbildning och kultur vid Europeiska kommissionen an
svarar för genomförandet och förvaltningen av denna verksamhet.
2. Vem får delta
Inom ramen för denna inbjudan kan följande lämna in en ansökan:
— Offentliga förvaltningsorgan
— Det civila samhällets organisationer:
För att kunna komma i fråga måste de sökande även uppfylla följande villkor:
— Ha sina säten i någon av EU:s 27 medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Förenade kungariket, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederlän
derna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern
och Österrike).
— Ha status som juridisk person.
Fysiska personer får inte lämna in någon ansökan inom ramen för denna inbjudan.
3. Budget och projektens löptid
Budgeten för denna inbjudan att lämna projektförslag är euro 4 000 000.
EU:s medfinansiering kommer att uppgå till högst 80 % av de sammanlagda kostnaderna. Den externa
medfinansieringen får delvis vara in natura.
Beroende på antalet ansökningar och projektens kvalitet förbehåller sig kommissionen dock rätten att inte
tilldela hela den tillgängliga summan.
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Projekten måste inledas mellan den 1 december 2009 och den 31 mars 2010 och avslutas senast den
31 mars 2011.
Bidrag kan beviljas för kostnader som uppkommer från och med den dag som anges i avtalet, dvs. den dag
då projektet inleds. Bidrag kan aldrig beviljas för kostnader som uppkommit innan bidragsansökan har
lämnats in.
Kostnader som uppkommer innan verksamheten startar kommer inte att beaktas.
4. Sista ansökningsdag
Sista dag för att lämna ansökningar till Europeiska kommissionen är den 31 augusti 2009 (poststämpelns
datum gäller).
5. Övriga upplysningar
Hela texten (specifikationer) till denna inbjudan att lämna projektförslag och ansökningsformulären finns på
följande webbplats:
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Ansökan måste uppfylla de krav som anges i den fullständiga texten för denna inbjudan att lämna pro
jektförslag och ska lämnas in på avsett formulär.
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