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UPRAVNI POSTOPKI

EVROPSKA KOMISIJA
RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV – EAC/22/10
Pripravljalni ukrep na področju športa
(Odprti postopek)
(2010/C 133/09)
1. Cilji in opis
Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je izvedba pripravljalnega ukrepa na področju športa v skladu s
sklepom Komisije o sprejetju letnega delovnega programa 2010 za donacije in javna naročila za pripra
vljalne ukrepe na področju športa in za posebne letne prireditve.
Glavni cilj pripravljalnih ukrepov na področju športa je priprava prihodnjih ukrepov EU na tem področju na
podlagi prednostnih nalog iz bele knjige o športu.
Ta razpis za zbiranje predlogov podpira nadnacionalne projekte javnih organov ali organizacij civilne
družbe, da se opredelijo in preskusijo primerna omrežja in dobre prakse v športu na naslednjih področjih:
(a) boj proti dopingu;
(b) spodbujanje socialne vključenosti v športu in z uporabo športa;
(c) spodbujanje prostovoljstva v športu.
Služba Komisije, odgovorna za izvajanje in upravljanje tega ukrepa, je enota Šport Generalnega direktorata
za izobraževanje in kulturo.
2. Upravičenost
2.1 Vlagatelj
Upravičeni vlagatelji so:
— javni organi,
— organizacije civilne družbe.
Vlagatelji morajo imeti:
— pravni status,
— sedež v eni od držav članic EU.
Fizične osebe ne morejo predložiti vlog v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov.
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2.2 Predlogi
V okviru tega razpisa za zbiranje predlogov so upravičeni naslednji predlogi:
— predlogi, predloženi na uradnem obrazcu vloge, ki je v celoti izpolnjen in podpisan,
— predlogi, prejeti do roka iz tega razpisa za zbiranje predlogov,
— predlogi ukrepov, ki jih v celoti izvajajo države članice Evropske unije,
— predlogi, ki zajemajo nadnacionalno mrežo najmanj petih držav članic EU.
3. Proračun in trajanje projekta
Pod postavko „Pripravljalni ukrep na področju športa“ (člen 15.5.11) je za ta razpis za zbiranje predlogov na
voljo proračun v višini 2 500 000 EUR.
Sofinanciranje EU se zagotovi v višini največ 80 % skupnih upravičenih stroškov. Stroški zaposlenih ne
smejo presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov. Drugo zunanje sofinanciranje lahko zajema največ 10 %
prispevkov v naravi.
Glede na število in kakovost predloženih projektov si Komisija pridržuje možnost, da ne dodeli vseh
razpoložljivih sredstev.
Projekti se morajo začeti med 1. decembrom 2010 in 31. marcem 2011 ter se končati najpozneje
30. junija 2012.
Obdobje upravičenosti stroškov je obdobje trajanja projekta, določeno s pogodbo.
4. Rok za predložitev vlog
Rok za predložitev vloge Evropski komisiji je 31. avgust 2010 (velja datum poštnega žiga).
5. Nadaljnje informacije
Ostala dokumentacija v zvezi s tem razpisom za zbiranje predlogov, tj. obrazec vloge ter vodnik po
programu s tehničnimi in upravnimi specifikacijami, je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://
ec.europa.eu/sport/index_en.htm
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z navedeno dokumentacijo in predložene na predvidenih obrazcih.
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