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Výzva k předkládání návrhů – EAC/18/11
Přípravná akce v oblasti sportu
(Veřejná výzva k předkládání návrhů)
(2011/C 131/09)
1. Cíle a popis
Cílem této výzvy k předkládání návrhů je zajistit provádění přípravné akce v oblasti sportu v souladu
s rozhodnutím Komise, kterým se přijímá roční pracovní program grantů a smluv pro přípravnou akci
v oblasti sportu a pro zvláštní výroční akce na rok 2011.
Hlavním cílem přípravné akce v oblasti sportu je příprava budoucích akcí EU v této oblasti na základě
priorit stanovených v bílé knize o sportu z roku 2007 a ve sdělení o rozvoji evropského rozměru v oblasti
sportu z roku 2011.
Tato výzva k předkládání návrhů bude podporovat nadnárodní projekty předložené veřejnými orgány nebo
neziskovými organizacemi s cílem určit a vyzkoušet vhodné sítě a osvědčené postupy v oblasti sportu,
pokud jde o následující témata:
a) prevence násilí a netolerance ve sportu a boj proti nim
b) podpora inovativních přístupů za účelem posílení organizovaného sportu v Evropě
Útvarem Komise odpovědným za provádění a řízení této akce je oddělení „Sport“ generálního ředitelství pro
vzdělávání a kulturu.
2. Způsobilost
2.1 Žadatel
Způsobilými žadateli mohou být pouze:
— veřejné orgány,
— neziskové organizace.
Žadatelé musí:
— mít právní status,
— mít oficiální sídlo v některém z členských států EU.
Fyzické osoby nemohou podávat žádosti v rámci této výzvy k předkládání návrhů.
2.2 Návrhy
V rámci této výzvy k předkládání návrhů jsou způsobilé tyto návrhy:
— návrhy podané na oficiálním formuláři žádosti, zcela vyplněném a podepsaném, a splňující jeho poža
davky,
— návrhy obdržené ve lhůtě stanovené v této výzvě k předkládání návrhů,
— návrhy obsahující akce zcela prováděné v členských státech Evropské unie,
— návrhy s nadnárodní sítí partnerů alespoň z pěti členských států EU.
3. Rozpočet a doba trvání projektu
Rozpočet vyhrazený na tuto výzvu k předkládání návrhů činí 2 000 000 EUR, které jsou vyčleněné
z okruhu „Přípravná akce v oblasti sportu“ (článek 15.5.11).
Spolufinancování ze strany EU bude poskytnuto ve výši maximálně 80 % celkových způsobilých nákladů.
Náklady na zaměstnance nesmí přesáhnout 50 % celkových způsobilých nákladů. Věcné příspěvky nejsou
přijatelné jako spolufinancování. Komise si podle množství a kvality předložených projektů vyhrazuje právo
nepřidělit všechny finanční prostředky, které jsou k dispozici.
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Projekty musí být zahájeny mezi 1. prosincem 2011 a 31. březnem 2012 a ukončeny nejpozději 30. června
2013.
Obdobím způsobilým pro náklady je doba trvání projektu vymezená ve smlouvě.
4. Lhůta pro podávání žádostí
Žádosti musí být odeslány nejpozději 29. července 2011 na následující adresu, přičemž rozhodující je
datum na poštovním razítku:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture — Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Podrobné informace
Další dokumenty týkající se této výzvy k předkládání návrhů, včetně formuláře žádosti a pokynů
k programu s technickými a správními údaji, jsou k dispozici na adrese
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Žádosti musí být v souladu se všemi uvedenými dokumenty a musí být předloženy na uvedených formu
lářích.
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