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Kvietimas teikti paraiškas – EAC/18/11
Parengiamieji sporto srities veiksmai
(Atviras kvietimas)
(2011/C 131/09)
1. Tikslai ir aprašymas
Šis kvietimas teikti paraiškas skelbiamas siekiant įgyvendinti parengiamuosius sporto srities veiksmus,
laikantis Komisijos sprendimo, kuriuo priimta 2011 m. parengiamųjų sporto srities veiksmų ir specialių
metinių renginių dotacijų ir sutarčių metinė darbo programa.
Pagrindinis parengiamųjų sporto srities veiksmų tikslas – pasirengti būsimiems šios srities ES veiksmams,
vadovaujantis 2007 m. Baltosios knygos dėl sporto prioritetais ir 2011 m. Komunikatu dėl ES lygmens
veiksmų sporto sektoriuje svarbos didinimo.
Pagal šį kvietimą teikti paraiškas bus remiami viešųjų įstaigų arba ne pelno organizacijų pasiūlyti toliau
nurodytų sričių tarpvalstybiniai projektai, skirti nustatyti ir išbandyti tinkamus sporto srities tinklus ir gerąją
patirtį:
a) smurto ir netolerancijos sporte prevencija ir kova su jais;
b) novatoriško požiūrio skatinimas siekiant stiprinti sporto veiklos organizavimą Europoje.
Už šios veiklos vykdymą ir valdymą atsakingas Komisijos švietimo ir kultūros generalinio direktorato sporto
skyrius.
2. Atitiktis reikalavimams
2.1. Pareiškėjas
Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai yra:
— viešosios įstaigos,
— ne pelno organizacijos.
Pareiškėjai turi turėti:
— juridinio asmens statusą,
— registruotąją būstinę vienoje iš ES valstybių narių.
Fiziniai asmenys pagal šį kvietimą paraiškų teikti negali.
2.2. Paraiškos
Pagal šį kvietimą reikalavimus atitinka tokios paraiškos:
— paraiškos, pateiktos naudojant oficialią paraiškos formą ir laikantis jos reikalavimų, visiškai užpildytos ir
pasirašytos,
— paraiškos, gautos iki šiame kvietime teikti paraiškas nurodyto termino,
— paraiškos, kuriomis siūlomi veiksmai įgyvendinami tik Europos Sąjungos valstybėse narėse,
— paraiškos, prie kurių prisijungė tarpvalstybinis tinklas, kurio partneriai yra bent iš penkių ES valstybių
narių.
3. Biudžetas ir projekto trukmė
Šiam kvietimui teikti paraiškas skirtas 2 000 000 EUR biudžetas iš „Parengiamųjų sporto srities veiksmų“
išlaidų kategorijos (straipsnis 15.5.11).
ES bendrai finansuojama dalis sieks daugiausiai 80 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Personalo
išlaidos negali viršyti 50 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų. Įnašai natūra nelaikomi bendro finansa
vimo dalimi. Atsižvelgusi į pateiktų projektų skaičių ir kokybę, Komisija pasilieka teisę nepanaudoti visų
finansuoti skirtų lėšų.
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Projektai turi būti pradėti įgyvendinti nuo 2011 gruodžio 1 d. iki 2012 kovo 31 d. ir baigti ne vėliau kaip
2013 birželio 30 d.
Reikalavimus atitinkančių išlaidų finansavimo laikotarpis sutampa su sutartyje nurodytu projekto įgyvendi
nimo laikotarpiu.
4. Galutinis paraiškų pateikimo terminas
Paraiškos turi būti išsiųstos ne vėliau kaip 2011 m. liepos 29 d. Pašto antspaudo data bus laikoma
išsiuntimo datos įrodymu. Paraiškas reikia siųsti adresu:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture — Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Daugiau informacijos
Kitus su šiuo kvietimu teikti paraiškas susijusius dokumentus, tarp kurių yra paraiškos forma ir metinės
darbo programos vadovas, kuriame pateiktos techninės ir administracinės specifikacijos, galima rasti inter
nete šiuo adresu:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Paraiškos turi atitikti visas nurodytų tekstų sąlygas ir turi būti pateiktos nurodyta forma.
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