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EUROOPAN KOMISSIO
Ehdotuspyyntö – EAC/S06/12
Valmistelutoimi: Urheilua koskevat eurooppalaiset kumppanuudet
(avoin ehdotuspyyntö)
(2012/C 110/04)
1. Tavoitteet ja kuvaus
Tämän ehdotuspyynnön perusteella toteutetaan valmistelutoimi ”Urheilua koskevat eurooppalaiset kumppa
nuudet” komission päätöksen mukaisesti. Päätöksellä hyväksyttiin vuoden 2012 työohjelma, joka koskee
”Urheilua koskevat eurooppalaiset kumppanuudet” -valmistelutoimeen ja osaamiskumppanuuksia koskevaan
pilottihankkeeseen tarkoitettuja avustuksia ja sopimuksia.
Valmistelutoimen päätavoitteena on tämän alan EU-toimien valmistelu. Valmistelun tulisi perustua vuosiksi
2014–2020 ehdotettuun unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmaan (”Yhteinen Erasmus”) sisältyvään
urheilua koskevaan lukuun, vuonna 2007 julkaistuun urheilua koskevaan valkoiseen kirjaan sekä vuoden
2011 tiedonantoon urheilun eurooppalaisen ulottuvuuden kehittämisestä.
Ehdotuspyynnöllä tuetaan julkisten elinten tai voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden ehdottamia
kansainvälisiä hankkeita, joilla pyritään tunnistamaan ja testaamaan urheilualalle soveltuvia verkostoja ja
hyviä toimintatapoja seuraavilla toiminta-aloilla:
1) Sopupelien torjuminen
2) Liikunnan edistäminen aktiivisen ikääntymisen tueksi
3) Tietoisuuden lisääminen tehokkaista tavoista edistää urheilua kuntatasolla
4) Kansainväliset naapurialueiden tai naapurijäsenvaltioiden yhteiset ruohonjuuritason urheilukilpailut
Tämän toimen täytäntöönpanosta ja hallinnosta vastaa komissiossa koulutuksen ja kulttuurin pääosaston
urheiluasioiden yksikkö.
2. Hakukelpoisuus
2.1 Hakija
Avustuskelpoisia hakijoita ovat ainoastaan
— julkisyhteisöt
— voittoa tavoittelemattomat organisaatiot.
Hakijoilla on oltava
— oikeudellinen asema
— rekisteröity kotipaikka jossakin EU:n jäsenvaltiossa.
Luonnolliset henkilöt eivät voi osallistua hakijoina tähän ehdotuspyyntöön.
2.2 Ehdotukset
Ehdotuspyynnön perusteella avustuskelpoisia ovat ehdotukset,
— jotka on toimitettu asianmukaisesti täytetyllä ja allekirjoitetulla virallisella hakemuslomakkeella ja täyt
tävät ehdotuspyynnön vaatimukset,
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— jotka on vastaanotettu tässä ehdotuspyynnössä vahvistetussa määräajassa,
— joissa esitetyt toimet toteutetaan kokonaisuudessaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa,
— joihin sisältyy kansainvälinen verkosto, jossa on kumppaneita vähintään viidestä EU:n jäsenvaltiosta.
3. Määrärahat ja hankkeen kesto
Tähän ehdotuspyyntöön on varattu käytettäväksi 3 500 000 EUR budjettikohdassa 15.05.20 – Valmistelu
toimi ”Urheilua koskevat eurooppalaiset kumppanuudet”.
EU:n osarahoitusta myönnetään enintään 60 prosenttia tukikelpoisten kustannusten koko määrästä, Vähin
tään 20 prosenttia tukikelpoisten kustannusten kokonaismäärästä on katettava kolmansilta osapuolilta saa
tavalla yksityisellä rahoituksella. Henkilökustannukset saavat olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisten
kustannusten kokonaismäärästä. Luontoissuorituksia ei hyväksytä osarahoitukseksi. Hanke-ehdotusten mää
rän ja laadun mukaan komissio voi päättää, että kaikkia toimeen osoitettuja varoja ei käytetä.
Hankkeet on käynnistettävä 1. tammikuuta 2013 ja 31. maaliskuuta 2013 välisenä aikana, ja niiden on
päätyttävä viimeistään 30. kesäkuuta 2014.
Kustannusten tukikelpoisuuskausi on sopimuksessa määritetty hankkeen kestoaika.
4. Hakemusten jättämisen määräaika
Hakemukset on lähetettävä viimeistään 31. heinäkuuta 2012 (postileiman päivämäärä) seuraavaan osoit
teeseen:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture — Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Lisätietoja
Tätä ehdotuspyyntöä koskevat muut asiakirjat, kuten hakemuslomake ja tekniset ja hallinnolliset ohjeet
sisältävä ohjelma-opas ovat saatavilla osoitteessa:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Hakemuksissa on noudatettava edellä mainittujen asiakirjojen ohjeita, ja ne on laadittava tarkoitukseen
varatuille lomakkeille.

C 110/5

