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COMISIA EUROPEANĂ
Cerere de propuneri – EAC/S06/12
Acțiune pregătitoare: Parteneriate europene în domeniul sportului
(cerere deschisă de propuneri)
(2012/C 110/04)
1. Obiective și descriere
Prezenta cerere de propuneri servește la punerea în aplicare a acțiunii pregătitoare „Parteneriate europene în
domeniul sportului” în conformitate cu decizia Comisiei de adoptare a programelor de lucru anuale pentru
2012 privind granturile și contractele pentru acțiunea pregătitoare „Parteneriate europene în domeniul
sportului” și pentru proiectul-pilot „Parteneriate în domeniul cunoașterii”.
Principalul obiectiv al acestei acțiuni pregătitoare este acela de a pregăti acțiunile viitoare ale UE în acest
domeniu pe baza capitolului privind sportul al programului Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport
pentru perioada 2014-2020 „Erasmus pentru toți”, pe baza priorităților stabilite în Cartea albă din 2007
privind sportul și Comunicarea din 2011 privind dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.
Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiectele transnaționale prezentate de organisme publice sau
organizații nonprofit în scopul de a identifica și testa rețele adecvate și bune practici în domeniul sportului,
în următoarele domenii:
1. combaterea aranjării meciurilor;
2. promovarea activității fizice pentru susținerea îmbătrânirii active;
3. sensibilizarea cu privire la căile eficiente de promovare a sportului la nivel municipal;
4. competițiile sportive de masă comune transfrontaliere, în regiuni și state membre învecinate.
Serviciul Comisiei însărcinat cu punerea în aplicare și gestionarea acestei acțiuni este unitatea „Sport” a
Direcției Generale Educație și Cultură.
2. Eligibilitate
2.1. Solicitanți
Solicitanții eligibili sunt doar:
— organismele publice;
— organizațiile nonprofit.
Solicitanții trebuie:
— să aibă personalitate juridică;
— să aibă sediul social într-un stat membru al UE.
Persoanele fizice nu pot să depună cereri în cadrul prezentei cereri de propuneri.
2.2. Propuneri
În temeiul prezentei cereri de propuneri, sunt eligibile următoarele propuneri:
— propuneri prezentate prin intermediul formularului oficial de cerere, respectând cerințele cuprinse în
acesta, completate integral și semnate;
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— propuneri primite înainte de data-limită menționată în prezenta cerere de propuneri;
— propuneri care presupun acțiuni desfășurate integral în statele membre ale Uniunii Europene;
— propuneri care implică intervenția unei rețele transnaționale cu parteneri din cel puțin cinci state
membre ale UE.
3. Bugetul și durata proiectului
Bugetul disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 3 500 000 EUR, în cadrul liniei bugetare
„Acțiunea pregătitoare – Parteneriate europene în domeniul sportului” (articolul 15.05.20).
Cofinanțarea UE va fi asigurată până la maximum 60 % din totalul costurilor eligibile. Un minim de 20 %
din totalul costurilor eligibile trebuie să fie asigurat de părți terțe prin finanțare privată. Cheltuielile cu
personalul nu pot depăși 50 % din totalul costurilor eligibile. Contribuțiile în natură nu sunt acceptate drept
cofinanțare. În funcție de numărul și calitatea proiectelor prezentate, Comisia își rezervă dreptul de a nu
atribui toate fondurile disponibile.
Proiectele trebuie să înceapă între 1 ianuarie 2013 și 31 martie 2013 și să se încheie cel târziu la 30 iunie
2014.
Perioada de eligibilitate a costurilor corespunde duratei proiectului, astfel cum se menționează în contract.
4. Termenul de depunere a cererilor
Cererile trebuie trimise cel târziu la 31 iulie 2012, data poștei, la următoarea adresă:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture — Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Informații suplimentare
Celelalte documente referitoare la prezenta cerere de propuneri, inclusiv formularul de cerere și ghidul
programului conținând specificațiile tehnice și administrative, pot fi consultate la următoarea adresă:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Cererile trebuie să respecte dispozițiile din documentele menționate anterior și trebuie să fie prezentate prin
intermediul formularelor prevăzute.
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