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EVROPSKA KOMISIJA
Razpis za zbiranje predlogov – EAC/S06/12
Pripravljalni ukrep „Evropsko partnerstvo za šport“
(Odprti postopek)
(2012/C 110/04)
1. Cilji in opis
Namen tega razpisa za zbiranje predlogov je izvedba pripravljalnega ukrepa „Evropsko partnerstvo za šport“
v skladu s sklepom Evropske komisije o sprejetju letnih delovnih programov 2012 za donacije in javna
naročila za pripravljalni ukrep „Evropsko partnerstvo za šport“ in pilotni projekt „Partnerstva za znanje“.
Glavni cilj tega pripravljalnega ukrepa je priprava prihodnjih ukrepov EU na tem področju na podlagi
poglavja o športu predlaganega programa Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport
2014–2020 „Erasmus za vse“, ki temelji na prednostnih nalogah iz bele knjige o športu iz leta 2007 in
sporočilu o razvijanju evropske razsežnosti v športu iz leta 2011.
Razpis za zbiranje predlogov spodbuja nadnacionalne projekte javnih organov ali nepridobitnih organizacij,
da se opredelijo in preskusijo primerna omrežja in dobre prakse v športu na naslednjih področjih:
1. boj proti vnaprej dogovorjenim rezultatom tekem;
2. spodbujanje telesne dejavnosti za aktivno staranje;
3. ozaveščanje o učinkovitih načinih spodbujanja športa na občinski ravni;
4. čezmejna lokalna športna tekmovanja med sosednjimi regijami in državami članicami.
Služba Komisije, odgovorna za izvajanje in upravljanje tega ukrepa, je enota za šport Generalnega direkto
rata za izobraževanje in kulturo.
2. Upravičenost
2.1 Vlagatelj
Upravičeni vlagatelji so:
— javni organi,
— nepridobitne organizacije.
Vlagatelji morajo imeti:
— pravni status,
— sedež v eni od držav članic EU.
Fizične osebe ne morejo oddati vlog v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov.
2.2 Predlogi
V okviru tega razpisa so upravičeni naslednji predlogi:
— predlogi, ki izpolnjujejo zahteve in so predloženi na uradnem obrazcu vloge, ki je v celoti izpolnjen in
podpisan,
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— predlogi, prejeti do roka iz tega razpisa za zbiranje predlogov,
— predlogi ukrepov, ki so v celoti uvedeni v državah članicah Evropske unije,
— predlogi, ki zajemajo nadnacionalno mrežo s partnerji iz najmanj petih držav članic EU.
3. Sredstva in trajanje projekta
Pod postavko „Pripravljalni ukrep evropsko partnerstvo za šport“ (člen 15.05.20) je za ta razpis za zbiranje
predlogov na voljo proračun v višini 3 500 000 EUR.
Sofinanciranje EU se zagotovi v višini največ 60 % skupnih upravičenih stroškov. Najmanj 20 % skupnih
upravičenih stroškov mora biti zagotovljenih z zasebnim financiranjem tretjih oseb. Stroški zaposlenih ne
smejo presegati 50 % skupnih upravičenih stroškov. Prispevki v naravi niso sprejeti kot sofinanciranje. Glede
na število in kakovost predloženih projektov si Komisija pridržuje možnost, da ne dodeli vseh razpoložljivih
sredstev.
Projekti se morajo začeti med 1. januarjem 2013 in 31. marcem 2013 ter se končati najpozneje 30. junija
2014.
Obdobje upravičenosti stroškov je obdobje trajanja projekta, določeno s pogodbo.
4. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti poslane Evropski komisiji najpozneje 31. julija 2012 (velja datum poštnega žiga) na
naslov:
European Commission
Directorate-General for Education and Culture — Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Dodatne informacije
Druga dokumentacija v zvezi s tem razpisom za zbiranje predlogov, tj. obrazec vloge ter vodnik po
programu s tehničnimi in upravnimi specifikacijami, je na voljo na spletnem naslovu:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Vloge morajo biti izpolnjene v skladu z navedeno dokumentacijo in oddane na predvidenih obrazcih.
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