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EIROPAS KOMISIJA
Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – EAC/S06/12
Sagatavošanas darbība “Eiropas partnerība sporta jomā”
(Atklāts uzaicinājums)
(2012/C 110/04)
1. Mērķi un apraksts
Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus ir paredzēts, lai īstenotu sagatavošanas darbību “Eiropas partnerība
sporta jomā” saskaņā ar Komisijas Lēmumu, ar ko pieņem 2012. gada darba programmas par piešķīrumiem
un līgumiem sagatavošanas darbībai “Eiropas partnerība sporta jomā” un izmēģinājuma projektam “Zināšanu
partnerības”.
Šīs sagatavošanas darbības galvenais mērķis ir sagatavot turpmākus ES mēroga pasākumus šajā jomā,
pamatojoties uz ierosinātās ES Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas (2014–2020) “Erasmus
visiem” nodaļu par sportu un pamatojoties uz prioritātēm, kas noteiktas 2007. gada Baltajā grāmatā par
sportu un 2011. gada paziņojumā “Attīstīt Eiropas dimensiju sportā”.
Šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus atbalstīs transnacionālus projektus, kurus iesniedz publiskas struk
tūras un bezpeļņas organizācijas, lai noteiktu un pārbaudītu piemērotus tīklus un labāko praksi sporta jomā
šādos virzienos:
1) cīņa pret spēles rezultāta pasūtīšanu;
2) fiziskās aktivitātes veicināšana, lai atbalstītu aktīvas vecumdienas;
3) informēšana par to, kā sportu var efektīvi popularizēt pašvaldību līmenī;
4) pārrobežu masu sporta sacensības kaimiņu reģionos un dalībvalstīs.
Par šīs darbības īstenošanu un pārvaldību atbild Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta
Sporta nodaļa.
2. Atbilstības kritēriji
2.1. Pretendenti
Iesniegt priekšlikumus ir tiesīgi šādi pretendenti:
— publiskas struktūras,
— bezpeļņas organizācijas.
Pretendentiem ir jāatbilst šādām prasībām:
— pretendentam ir juridiskais statuss,
— galvenais birojs ir reģistrēts vienā no ES dalībvalstīm.
Šajā konkursā fiziskas personas nav tiesīgas iesniegt priekšlikumus.
2.2. Priekšlikumi
Šajā konkursā iesniegt priekšlikumus atbilstīgi ir šādi priekšlikumi:
— priekšlikumi, kuri iesniegti, izmantojot oficiālo pieteikuma veidlapu atbilstoši tās prasībām, kas pilnībā
aizpildīta un parakstīta,
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— priekšlikumi, kas saņemti pirms uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus norādītā termiņa beigām,
— priekšlikumi par darbībām, kuras pilnībā īsteno Eiropas Savienības dalībvalstīs,
— priekšlikumi, kuros iekļauts transnacionāls sadarbības tīkls ar partneriem no vismaz piecām ES dalībval
stīm.
3. Projekta budžets un darbības ilgums
Budžets, kas pozīcijā “Sagatavošanas darbība “Eiropas partnerība sporta jomā” ” (15.05.20.) ir paredzēts šim
uzaicinājumam iesniegt priekšlikumus, ir EUR 3 500 000.
Paredzēts ES līdzfinansējums augstākais 60 % apmērā no kopējām attiecināmajām izmaksām. Vismaz 20 %
no kopējām attiecināmajām izmaksām jāsedz ar trešās puses privātu finansējumu. Personāla izmaksas
nedrīkst pārsniegt 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām. Ieguldījumi natūrā nevar veidot līdzfinan
sējumu. Atkarībā no iesniegto projektu skaita un kvalitātes Komisija patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo
finansējumu.
Projekti jāsāk laikposmā no 2013. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. martam un jāpabeidz ne vēlāk kā
2014. gada 30. jūnijā.
Sedz tās izmaksas, kas radušās projekta darbības laikā, kurš precizēts līgumā.
4. Pieteikumu iesniegšanas termiņš
Pieteikumi jānosūta vēlākais 2012. gada 31. jūlijā (pasta zīmogs) uz šādu adresi:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture — Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Plašāka informācija
Cita informācija, kas saistīta ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, tostarp pieteikuma veidlapa un
programmas ceļvedis, kurā sniegtas tehniskās un administratīvās specifikācijas, ir atrodama šajā tīmekļa
vietnē:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Pieteikumu sagatavošanā jāievēro visa iepriekšminētā informācija, un tie jāiesniedz, izmantojot norādītās
veidlapas.
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