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POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

KOMISJA EUROPEJSKA
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EAC/22/10
Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu
(zaproszenie otwarte)
(2010/C 133/09)
1. Cele i opis
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego
w dziedzinie sportu zgodnie z decyzją Komisji w sprawie przyjęcia „rocznego programu prac na 2010 r.
dotyczącego dotacji i umów w zakresie działań przygotowawczych w dziedzinie sportu i dorocznych
wydarzeń specjalnych”.
Głównym celem działania przygotowawczego w dziedzinie sportu jest przygotowanie przyszłych przed
sięwzięć UE w tym obszarze, w oparciu o priorytety przedstawione w Białej księdze na temat sportu.
Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma za zadanie wsparcie transnarodowych projektów zgło
szonych przez instytucje publiczne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu zidentyfikowania
i przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk w dziedzinie sportu w następujących obszarach:
a) walka z dopingiem;
b) promowanie włączenia społecznego w sporcie i poprzez sport;
c) promowanie wolontariatu w sporcie.
Służbą Komisji odpowiedzialną za wykonanie tego działania i administrowanie nim jest dział „Sport”
Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury.
2. Kwalifikowalność
2.1. Wnioskodawca
Do kwalifikowalnych wnioskodawców mogą zaliczać się wyłącznie:
— instytucje publiczne,
— organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Wnioskodawcy muszą:
— posiadać osobowość prawną,
— posiadać siedzibę w jednym z państw członkowskich UE.
Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie.
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2.2. Wnioski
Do udziału w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków kwalifikują się wnioski:
— złożone na oficjalnym formularzu wniosku, wypełnionym i podpisanym,
— otrzymane przed upływem terminu określonego w niniejszym zaproszeniu do składania wniosków,
— dotyczące działań realizowanych w całości w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
— dotyczące sieci transnarodowej tworzonej przez podmioty z co najmniej pięciu państw członkowskich
UE.
3. Budżet i okres realizacji projektów
Budżet udostępniony na potrzeby niniejszego zaproszenia do składania wniosków wynosi 2 500 000 EUR
w ramach linii budżetowej „Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu” (artykuł 15.5.11).
Współfinansowanie UE może wynieść maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych. Koszty personelu nie
mogą przekraczać 50 % łącznych kosztów kwalifikowalnych. Inne współfinansowanie zewnętrzne może
składać się z wkładów rzeczowych maksymalnie w 10 %.
W zależności od liczby i jakości przedstawionych projektów, Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzy
znania wszystkich dostępnych funduszy.
Realizacja projektów musi się rozpocząć między dniem 1 grudnia 2010 r. a dniem 31 marca 2011 r.
i zakończyć najpóźniej dnia 30 czerwca 2012 r.
Okresem kwalifikowalności kosztów jest okres realizacji projektu ustalony w umowie.
4. Termin składania wniosków
Nieprzekraczalny termin przesyłania wniosków do Komisji Europejskiej upływa dnia 31 sierpnia 2010 r.
(decyduje data stempla pocztowego).
5. Szczegółowe informacje
Pozostałe dokumenty związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków, m.in. formularz
wniosku oraz przewodnik programowy zawierający specyfikacje techniczne i administracyjne, można
znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Wnioski muszą być zgodne z wymienionymi dokumentami. Wymaga się, by wnioski były składane na
udostępnionych formularzach.
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