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Parengiamieji sporto srities veiksmai
(Atviras kvietimas)
(2010/C 133/09)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas siekiant įgyvendinti parengiamuosius sporto srities veiksmus,
laikantis Komisijos sprendimo, kuriuo priimta 2010 m. parengiamųjų sporto srities veiksmų ir specialių
metinių renginių dotacijų ir sutarčių metinė darbo programa.
Pagrindinis parengiamųjų sporto srities veiksmų tikslas – pasirengti būsimiems šios srities ES veiksmams,
vadovaujantis Baltosios knygos dėl sporto prioritetais.
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas bus remiami viešųjų įstaigų arba pilietinės visuomenės organizacijų pasiūlyti
tarpvalstybiniai projektai, kuriais siekiama nustatyti ir išbandyti tinkamus sporto srities tinklus ir gerąją
patirtį:
a) kovojant su dopingu;
b) skatinant socialinę įtrauktį sporte ir sportu;
c) skatinant savanorių dalyvavimą sportinėje veikloje.
Už šių veiksmų įgyvendinimą ir valdymą atsakingas Komisijos švietimo ir kultūros generalinio direktorato
sporto skyrius.
2. Atitiktis reikalavimams
2.1. Pareiškėjai
Reikalavimus atitinkančiais pareiškėjais gali būti:
— viešosios įstaigos,
— pilietinės visuomenės organizacijos.
Pareiškėjai turi turėti:
— juridinio asmens statusą,
— pagrindinę buveinę vienoje iš ES valstybių narių.
Fiziniai asmenys pagal šį kvietimą paraiškų teikti negali.
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2.2. Paraiškos
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas reikalavimus atitinka:
— paraiškos, pateiktos visiškai užpildytoje ir pasirašytoje oficialioje paraiškos formoje,
— paraiškos, pateiktos iki šiame kvietime teikti paraiškas nurodyto galutinio termino,
— paraiškos, pagal kurias veiksmai visiškai įgyvendinami Europos Sąjungos valstybėse narėse,
— paraiškos, pagal kurias tarpvalstybinį tinklą sudarytų bent penkios ES valstybės narės.
3. Biudžetas ir projekto trukmė
Šiam kvietimui teikti paraiškas skirtas 2 500 000 EUR biudžetas pagal išlaidų kategoriją „Parengiamieji
sporto srities veiksmai“ (15.5.11 straipsnis).
ES bendrai finansuojama dalis sieks daugiausiai 80 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Išlaidos
darbuotojams negali viršyti 50 proc. visų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Įnašai natūra gali sudaryti
daugiausiai 10 proc. kitos bendro finansavimo nepriklausomos dalies.
Atsižvelgusi į pateiktų projektų skaičių ir kokybę, Komisija pasilieka teisę nepanaudoti visų finansuoti skirtų
lėšų.
Projektai turi būti pradėti įgyvendinti nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. kovo 31 d. ir baigti ne vėliau
kaip 2012 m. birželio 30 d.
Išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis sutampa su sutartyje nurodyta projekto trukme.
4. Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Galutinė data pateikti paraiškas Europos Komisijai yra 2010 m. rugpjūčio 31 d. Pašto antspaudo data bus
laikoma išsiuntimo datos įrodymu.
5. Daugiau informacijos
Su šiuo kvietimu teikti paraiškas susijusius dokumentus, visų pirma paraiškos formą ir programos techninių
ir administracinių specifikacijų vadovą, galima rasti šioje interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/sport/index_
en.htm
Paraiškos turi atitikti pirmiau minėtų dokumentų reikalavimus ir turi būti pateiktos nurodyta forma.

C 133/11

