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(2011/C 131/09)
1. Eesmärgid ja kirjeldus
Käesoleva konkursikutse eesmärk on rakendada ettevalmistavat tegevust spordi valdkonnas vastavalt komis
joni otsusele spordi valdkonna ettevalmistava tegevuse ja iga-aastaste eriüritustega seotud toetuste ja lepin
gute tööprogrammi vastuvõtmise kohta aastaks 2011.
Spordi valdkonna ettevalmistava tegevuse peamine eesmärk on valmistada ette ELi tulevasi meetmeid selles
valdkonnas, toetudes sporti käsitlevas 2007. aasta valges raamatus ja komisjoni 2011. aasta teatises
„Euroopa mõõtme arendamine spordis” sätestatud prioriteetidele.
Käesoleva konkursikutsega toetatakse ametiasutuste või mittetulundusorganisatsioonide esitatud riikidevahe
lisi projekte, mille eesmärk on sobivate võrgustike ja heade tavade väljaselgitamine ja katsetamine spordi
valdkonnas, eelkõige järgmistel teemadel:
a) vägivalla ja sallimatuse vastane võitlus ja ennetustegevus spordis;
b) uuenduslike lähenemisviiside edendamine spordi korraldusliku külje tugevdamiseks.
Käesoleva meetme rakendamise ja haldamise eest vastutav komisjoni talitus on hariduse ja kultuuri peadi
rektoraadi spordi üksus.
2. Toetuskõlblikkus
2.1. Taotleja
Toetuskõlblikud taotlejad on ainult
— riigiasutused;
— mittetulundusorganisatsioonid.
Taotleja
— peab olema juriidiline isik;
— peakontori registrijärgne asukoht peab olema ühes Euroopa Liidu liikmesriigis.
Füüsilised isikud ei saa käesoleva konkursikutse raames oma kandidatuuri esitada.
2.2. Ettepanekud
Käesoleva konkursikutse kohaselt on toetuskõlblikud järgmised ettepanekud:
— ametlikul taotlusvormil ja taotluse nõuetele vastavad, tervikuna täidetud ja allkirjastatud ettepanekud;
— käesolevas konkursikutses nimetatud tähtajaks saadud ettepanekud;
— ettepanekud, mille meetmed teostatakse tervikuna Euroopa Liidu liikmesriikides;
— vähemalt viiest ELi liikmesriigist pärit partnereid hõlmava riikidevahelise võrgustikuga ettepanekud.
3. Projekti eelarve ja kestus
Käesoleva konkursikutse eelarve on 2 000 000 EUR rubriigis „Ettevalmistav tegevus spordi valdkonnas”
(artikkel 15.5.11).
ELi kaasrahastamise maksimaalne määr on 80 % toetuskõlblikest kogukuludest. Personalikulud ei tohi
ületada 50 % toetuskõlblikest kogukuludest. Mitterahalised sissemaksed ei ole kaasrahastamisena vastuvõe
tavad. Siiski jätab komisjon sõltuvalt esitatud projektide arvust ja kvaliteedist endale õiguse mitte kasutada
saadaolevaid vahendeid täies ulatuses.
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Projektid peavad algama ajavahemikus 1. detsembrist 2011 kuni 31. märtsini 2012 ja lõppema hiljemalt
30. juunil 2013.
Kulude abikõlblikkusperiood võrdub projekti kestusega, mis on täpsustatud lepingus.
4. Kandidatuuride esitamise tähtaeg
Taotlused tuleb saata hiljemalt 29. juulil 2011 (arvestatakse postitempli kuupäeva) aadressil:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture — Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Üksikasjad
Käesoleva konkursikutsega seotud muud tekstid, sealhulgas taotlusvorm ning tehnilisi ja halduslikke üksik
asju sisaldav programmijuhis on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Taotlused peavad vastama eespool nimetatud tekstide tingimustele ning nende esitamiseks tuleb kasutada
ettenähtud vormi.
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