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EUROPA-KOMMISSIONEN
INDKALDELSE AF FORSLAG — EAC/22/10
Forberedende foranstaltning inden for sport
(Offentlig indkaldelse)
(2010/C 133/09)
1. Mål og beskrivelse
Denne indkaldelse af forslag er et instrument til gennemførelse af den forberedende foranstaltning inden for
sport i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse om vedtagelse af arbejdsprogrammet vedrørende
tilskud og aftaler for den forberedende foranstaltning inden for sport og for særlige årlige begivenheder for
2010.
Formålet med den forberedende foranstaltning inden for sport er at træffe fremtidige EU-foranstaltninger på
dette område på grundlag af de prioriteter, der fremgår af hvidbogen om idræt.
Denne indkaldelse af forslag vil støtte tværnationale projekter, der er fremlagt af offentlige organer og
civilsamfundsorganisationer for at kunne identificere og afprøve hensigtsmæssige netværk og bedste
praksis inden for sport, navnlig på følgende områder:
a) Kampen mod doping
b) Fremme af social inklusion i og gennem sport
c) Fremme af frivilligt arbejde inden for sport
Kommissionens tjenestegren med ansvar for gennemførelse og forvaltning af denne foranstaltning er
kontoret for sport under Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur.
2. Støtteberettigelse
2.1. Ansøger
De støtteberettigede ansøgere er begrænset til følgende:
— offentlige organer
— civilsamfundsorganisationer
Ansøgerne skal:
— have retlig status
— have deres hovedsæde registreret i et af EU-landene
Fysiske personer kan ikke forelægge en ansøgning inden for rammerne af denne indkaldelse af forslag.
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2.2. Forslag
Under denne indkaldelse af forslag er følgende forslag støtteberettigede:
— forslag, der er indgivet ved brug af det officielle ansøgningsskema, behørigt udfyldt og underskrevet
— forslag, der er modtaget inden for den frist, der er fastsat i denne indkaldelse af forslag
— forslag, der omhandler foranstaltninger, som er fuldt gennemført i Den Europæiske Unions medlems
stater
— forslag, som har et tværnationalt netværk af minimum fem EU-medlemsstater.
3. Budget og projektvarighed
Budgettet for denne indkaldelse af forslag er på 2 500 000 EUR som anført under posten »Forberedende
foranstaltning på idrætsområdet« (artikel 15.5.11).
EU-medfinansiering kan højst dække 80 % af de samlede støtteberettigede omkostninger. Omkostninger til
personale må ikke overstige 50 % af de samlede støtteberettigede omkostninger. Anden ekstern medfinansie
ring i form af naturalydelser må ikke udgøre mere end 10 %.
Afhængigt af antallet og kvaliteten af de indsendte forslag forbeholder Kommissionen sig dog ret til ikke at
tildele alle de disponible midler.
Det kræves, at projekterne iværksættes mellem den 1. december 2010 og den 31. marts 2011, og at de
afsluttes senest den 30. juni 2012.
Omkostningernes støtteberettigelsesperiode er lig projektvarigheden, som anført i kontrakten.
4. Tidsfrist for indsendelse af ansøgninger
Tidsfristen for indsendelse af ansøgninger til Europa-Kommissionen er den 31. august 2010, poststemplets
dato er afgørende.
5. Yderligere oplysninger
De andre dokumenter, der er relevante for denne indkaldelse af forslag, såsom ansøgningsskemaet og
programvejledningen, som indeholder de tekniske og administrative specifikationer, kan hentes på følgende
internetadresse: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Ansøgningerne skal overholde alle bestemmelser i de ovenstående dokumenter og skal forelægges ved hjælp
af ansøgningsskemaet.
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