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1. Ciele a opis
Táto výzva na predloženie návrhov slúži na vykonávanie prípravnej akcie v oblasti športu podľa rozhod
nutia Komisie, ktorým sa prijíma ročný pracovný program o grantoch a zmluvách 2010 na prípravnú akciu
v oblasti športu a na osobitné každoročné podujatia.
Hlavným cieľom prípravných akcií v oblasti športu je pripraviť budúce akcie EÚ v tejto oblasti podľa priorít
stanovených v bielej knihe o športe.
Táto výzva na predloženie návrhov podporí medzinárodné projekty, ktoré predložia verejné orgány alebo
organizácie občianskej spoločnosti, s cieľom identifikovať a otestovať vhodné siete a osvedčené postupy
v oblasti športu v týchto oblastiach:
a) Boj proti dopingu,
b) Podpora sociálneho začlenenia do športu a prostredníctvom športu,
c) Podpora dobrovoľnej práce v športe.
Útvarom Komisie zodpovedným za vykonávanie a riadenie tejto akcie je oddelenie športu Generálneho
riaditeľstva pre vzdelávanie a kultúru.
2. Oprávnenosť
2.1. Žiadateľ
Oprávnení žiadatelia sa obmedzujú na:
— verejné orgány,
— organizácie občianskej spoločnosti.
Žiadatelia musia mať:
— právnu formu,
— registrované sídlo v jednom z členských štátov EÚ.
Fyzické osoby nie sú oprávnené predložiť prihlášky v rámci tejto výzvy.
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2.2. Návrhy
V rámci tejto výzvy na predloženie návrhov sú oprávnené tieto návrhy:
— návrhy predložené na úplne vyplnenom a podpísanom úradnom formulári žiadosti,
— návrhy doručené v lehote stanovenej v tejto výzve na predloženie návrhov,
— návrhy na akcie, ktoré sa v plnej miere uskutočňujú v členských štátoch Európskej únie,
— návrhy s nadnárodnou sieťou najmenej piatich členských štátov EÚ.
3. Rozpočet a trvanie projektu
Rozpočet na túto výzvu na predloženie návrhov je 2 500 000 EUR z položky „prípravná akcia v oblasti
športu“ (článok 15.5.11).
Spolufinancovanie EÚ sa poskytne v maximálnej výške 80 % celkových oprávnených nákladov. Mzdové
náklady nesmú prekročiť 50 % celkových oprávnených nákladov. Iné externé spolufinancovanie môže
zahŕňať maximálne 10 % nepeňažných príspevkov.
V závislosti od počtu a kvality predložených projektov si Komisia vyhradzuje právo neprideliť všetky
finančné prostriedky, ktoré sú k dispozícii.
Projekty musia začať v období od 1. decembra 2010 do 31. marca 2011 a skončiť najneskôr do 30. júna
2012.
Obdobím, v ktorom môžu vzniknúť náklady, je obdobie trvania projektu uvedené v zmluve.
4. Lehota na predloženie žiadostí
Lehota na predloženie žiadostí Európskej komisii je 31. augusta 2010, pričom rozhodujúci je dátum
na poštovej pečiatke.
5. Podrobnosti
Ostatné dokumenty súvisiace s touto výzvou na predloženie návrhov, ku ktorým patrí formulár žiadosti
a príručka k programu obsahujúca technické a administratívne špecifikácie, sa nachádzajú na tejto interne
tovej adrese: http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Žiadosti musia spĺňať podmienky stanovené v uvedených dokumentoch a musia byť podané na formulároch
určených na tento účel.
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