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1. Mērķi un apraksts
Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai īstenotu sagatavošanas darbību sporta jomā saskaņā
ar Komisijas Lēmumu, ar ko pieņem ikgadējo darba programmu 2010. gadam par piešķīrumiem un
līgumiem sagatavošanas darbībām sporta jomā un īpašiem ikgadējiem pasākumiem.
Šīs sporta jomā plānotās sagatavošanas darbības galvenais mērķis ir sagatavot turpmākus ES mēroga pasā
kumus, pamatojoties uz Baltajā grāmatā par sportu paredzētajām prioritātēm.
Ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus tiks atbalstīti starptautiski projekti, ko iesniedz valsts struktūras
vai pilsoniskās sabiedrības organizācijas, lai noteiktu un pārbaudītu piemērotus tīklus un labāko praksi
sporta jomā šādos virzienos:
a) dopinga apkarošana;
b) sociālā integrācija sportā un ar sporta starpniecību;
c) brīvprātīgā darba veicināšana sporta jomā.
Par šīs darbības īstenošanu un pārvaldību atbild Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta
Sporta nodaļa.
2. Atbilstības kritēriji
2.1. Pieteikuma iesniedzējs
Šādi pretendenti ir tiesīgi iesniegt pieteikumus:
— valsts struktūras,
— pilsoniskās sabiedrības organizācijas.
Pretendentiem ir jāatbilst šādām prasībām:
— pretendentam ir juridiskais statuss,
— galvenais birojs ir reģistrēts vienā no ES dalībvalstīm.
Saskaņā ar šo uzaicinājumu fiziskas personas nav tiesīgas iesniegt priekšlikumus.
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2.2. Priekšlikumi
Saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus atbilstīgi ir šādi priekšlikumi:
— priekšlikumi, kas iesniegti, izmantojot oficiālo pieteikuma veidlapu, kas pilnībā aizpildīta un parakstīta,
— priekšlikumi, kas saņemti pirms uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādītā termiņa beigām,
— priekšlikumi par darbībām, kuras pilnībā īsteno Eiropas Savienības dalībvalstīs,
— priekšlikumi, kuros starptautisku tīklu veido vismaz piecas ES dalībvalstis.
3. Projekta budžets un darbības ilgums
Šim uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus pieejamais budžets ir EUR 2 500 000 sadaļā “Sagatavošanas
darbība sporta jomā” (15.5.11. pozīcijā).
Paredzēts ES līdzfinansējums maksimāli 80 % apmērā no kopējām attiecināmām izmaksām. Personāla
izmaksas nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām attiecināmām izmaksām. Citu ārēju līdzfinansējumu var
veidot materiāls ieguldījums, kas nepārsniedz 10 %.
Atkarībā no iesniegto projektu skaita un kvalitātes Komisija patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo finansē
jumu.
Projekti jāsāk laikposmā no 2010. gada 1. decembra līdz 2011. gada 31. martam un to pabeigšanas termiņš
ir 2012. gada 30. jūnijs.
Sedz tās izmaksas, kas radušās projekta darbības laikā, kurš precizēts līgumā.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumi ir jāiesniedz Eiropas Komisijai vēlākais 2010. gada 31. augustā, nosūtīšanas datumu apliecina
pasta zīmogs.
5. Plašāka informācija
Cita informācija, kas saistīta ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, tostarp pieteikuma veidlapa un
programmas ceļvedis, kurā sniegtas tehniskās un administratīvās specifikācijas, ir atrodama šajā tīmekļa
vietnē: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Pieteikumiem jāievēro visa iepriekšminētā informācija, un tos iesniedz, izmantojot norādītās veidlapas.
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