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Покана за представяне на предложения — EAC/18/11
Подготвително действие в областта на спорта
(Открита покана)
(2011/C 131/09)
1. Цели и описание
Настоящата покана за представяне на предложения е в изпълнение на подготвителното действие в областта на
спорта в съответствие с решението на Комисията за приемане на работна програма за 2011 г. относно
безвъзмездните средства и договорите във връзка с подготвителното действие в областта на спорта и специ
алните годишни събития.
Основната цел на подготвителните действия в областта на спорта е да бъдат подготвени бъдещите действия на
ЕС в тази област въз основа на приоритетите, определени в Бялата книга за спорта — 2007 г. и съобщението
„Развиване на европейското измерение в спорта“ от 2011 г.
В рамките на настоящата покана за представяне на предложения ще бъдат подкрепени транснационални
проекти, изготвени от публични органи или организации с нестопанска цел, с цел установяване и изпробване
на подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в следните сфери:
а) предотвратяване и борба с насилието и нетолерантността в спорта;
б) насърчаване на новаторски подходи за укрепване на организацията на спорта в Европа.
За изпълнението и управлението на това действие отговаря отдел „Спорт“ на генерална дирекция „Образование и култура“ на Комисията.
2. Критерии за допустимост
2.1. Кандидат
Допустимите кандидати са следните:
— публични органи,
— организации с нестопанска цел.
Кандидатите трябва:
— да притежават правен статут,
— да бъдат със седалище, регистрирано в една от държавите-членки на ЕС.
Физически лица нямат право да кандидатстват в рамките на настоящата покана за представяне на пред
ложения.
2.2. Предложения
Съгласно настоящата покана за представяне на предложения до участие се допускат следните предложения:
— предложения, съответстващи на изискванията на поканата, за чието подаване е използван официалният
формуляр за заявление, изцяло попълнен и подписан,
— предложения, получени преди обявения в настоящата покана за представяне на предложения краен срок
за получаване,
— предложения, включващи действия, които изцяло се осъществяват в държавите-членки на Европейския
съюз,
— предложения, включващи транснационална мрежа, обхващаща партньори от най-малко пет държавичленки на Европейския съюз.
3. Бюджет и продължителност на проекта
Бюджетът, предназначен за настоящата покана за представяне на предложения, е в размер на 2 000 000 EUR,
в бюджетен ред „Подготвително действие в областта на спорта“ (статия 15.5.11).
Съфинансиране от страна на ЕС ще бъде предоставяно в размер на максимум 80 % от общите допустими
разходи. Разходите за персонал не могат да надвишават 50 % от общите допустими разходи. Не се допуска
принос в натура. В зависимост от броя и качеството на представените проекти Комисията си запазва правото
да не предоставя всички налични средства.
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Проектите трябва да започват в периода от 1 декември 2011 г. до 31 март 2012 г. и да приключват найкъсно на 30 юни 2013 г.
Периодът на допустимост на разходите съвпада с посочената в договора продължителност на проекта.
4. Срок за подаване на заявленията
Заявленията трябва да бъдат изпратени не по-късно от 29 юли 2011 г., като важи датата на пощенското
клеймо, на следния адрес:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture — Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Подробна информация
Другите текстове във връзка с тази покана за представяне на предложения, които включват формуляра за
заявление и ръководството по програмата, съдържаща техническите и административните изисквания, могат
да бъдат намерени на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Заявленията трябва да отговарят на всички условия в гореспоменатите текстове и да бъдат подадени, като се
използват предоставените за целта формуляри.
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