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EUROPEISKA KOMMISSIONEN
Inbjudan att lämna förslag – EAC/S06/12
Förberedande åtgärd: Europeiskt partnerskap för idrott
(Öppen ansökningsomgång)
(2012/C 110/04)
1. Syfte och beskrivning
Syftet med denna inbjudan är att genomföra den förberedande åtgärden Europeiskt partnerskap för idrott i
enlighet med kommissionens beslut om antagande av 2012 års arbetsprogram för bidrag och upphand
lingsavtal gällande den förberedande åtgärden – Europeiskt partnerskap för idrott – samt pilotprojektet –
Kunskapspartnerskap.
Huvudsyftet med denna åtgärd är att förbereda kommande EU-insatser på området. Detta sker på grundval
av idrottskapitlet i det föreslagna EU-programmet för utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott
för 2014–2020 Erasmus för alla, som utgår ifrån prioriteringarna i 2007 års vitbok om idrott och 2011 års
meddelande om utveckling av idrottens europeiska dimension.
Denna inbjudan är avsedd att stödja gränsöverskridande projekt som föreslås av myndigheter eller ideella
organisationer och som syftar till att kartlägga och testa lämpliga nätverk och god praxis inom idrott som
omfattar följande teman:
1. Bekämpning av uppgjorda matcher,
2. Främjande av fysiska aktiviteter som understöder ett aktivt åldrande,
3. Höjande av medvetenheten om effektiva sätt att främja idrotten på kommunal nivå,
4. Gemensamma gränsöverskridande idrottstävlingar på gräsrotsnivå i angränsande regioner och medlems
stater.
Enheten för idrott inom Generaldirektoratet för utbildning och kultur vid Europeiska kommissionen an
svarar för genomförandet och förvaltningen av denna verksamhet.
2. Stödberättigande
2.1 Sökande
Endast följande kan lämna ansökan:
— Offentliga organ.
— Ideella organisationer.
De sökande måste
— ha status som juridisk person, och
— ha sitt säte i någon av EU:s medlemsstater.
Fysiska personer kan inte lämna in ansökan inom ramen för denna inbjudan.
2.2 Förslag
Inom ramen för denna inbjudan kan följande förslag beaktas:
— fullständigt ifyllda och undertecknade förslag som lämnats in på det officiella ansökningsformuläret och
som uppfyller kraven,
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— förslag som inkommit inom den tidsfrist som fastställs i denna inbjudan,
— förslag om projekt som genomförs i sin helhet i Europeiska Unionens medlemsstater,
— förslag som omfattar ett gränsöverskridande nätverk med partner från minst fem av EU:s medlemsstater.
3. Budget och projektens löptid
Budgeten för denna inbjudan att lämna förslag är 3 500 000 EUR ur budgetrubriken Förberedande åtgärd –
Europeiskt partnerskap för idrott(artikel 15.05.20).
EU:s samfinansiering kommer att uppgå till högst 60 % av de totala stödberättigande kostnaderna. Minst
20 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna måste tillhandahållas genom privat finansiering från
utomstående parter. Personalkostnader får inte överstiga 50 % av de sammanlagda totala kostnaderna.
Bidrag in natura godkänns inte som samfinansiering. Beroende på antalet ansökningar och projektens
kvalitet förbehåller sig kommissionen dock rätten att inte tilldela hela den tillgängliga summan.
Projekten måste inledas mellan den 1 januari 2013 och den 31 mars 2013 och avslutas senast den 30 juni
2014.
Den period då utgifterna är stödberättigande är projektets löptid i enlighet med avtalet.
4. Sista ansökningsdag
Ansökningarna ska skickas senast den 31 juli 2012 (poststämpelns datum gäller), till:
Europeiska kommissionen
Generaldirektoratet för utbildning och kultur – Enhet E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
5. Ytterligare information
De övriga dokument som gäller denna inbjudan att lämna förslag, t.ex. ansökningsformuläret och pro
gramhandledningen som innehåller de tekniska och administrativa kravspecifikationerna, finns på följande
webbadress:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc1009_en.htm
Ansökan måste uppfylla de krav som anges i den fullständiga texten för denna inbjudan att lämna förslag
och ska lämnas in på avsett formulär.
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