
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW – EAC/21/2009 

Działanie przygotowawcze w dziedzinie sportu 

(Zaproszenie otwarte) 

(2009/C 111/08) 

1. Cele i opis 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wdrożenie działania przygotowawczego 
w dziedzinie sportu zgodnie z decyzją Komisji C(2009)1685 z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia 
„rocznego programu prac na 2009 r. dotyczącego dotacji i subsydiów na działania przygotowawcze 
w dziedzinie sportu i dorocznych wydarzeń specjalnych”. 

Głównym celem działania przygotowawczego w dziedzinie sportu w 2009 r. jest przygotowanie przyszłych 
przedsięwzięć UE w tym obszarze, w oparciu o priorytety przedstawione w Białej księdze na temat sportu. 

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma za zadanie wsparcie transnarodowych projektów zgło
szonych przez instytucje publiczne lub organizacje społeczeństwa obywatelskiego w celu zidentyfikowania 
i przetestowania odpowiednich sieci i dobrych praktyk w dziedzinie sportu w następujących obszarach: 

a) Promowanie aktywności fizycznej wpływającej pozytywnie na zdrowie; 

b) Promowanie kształcenia i szkolenia w dziedzinie sportu; 

c) Promowanie podstawowych wartości europejskich poprzez zachęcanie osób niepełnosprawnych do 
uprawiania sportu; 

d) Promowanie równości płci w sporcie. 

Koszty poniesione przed dniem rozpoczęcia działań nie będą uwzględniane. 

Służbą Komisji odpowiedzialną za wykonanie tego działania i administrowanie nim jest dział „Sport” 
Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Do udziału w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków kwalifikują się dwie kategorie 
wnioskodawców: 

— Instytucje publiczne; 

— Organizacje społeczeństwa obywatelskiego. 

Organizacje kandydujące muszą również spełniać następujące warunki: 

— Posiadać siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, 
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Nider
landy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, 
Włochy, Zjednoczone Królestwo); 

— Posiadać osobowość prawną. 

Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie. 

3. Budżet i czas trwania projektu 

Kwota zarezerwowana w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 4 000 000 EUR. 

Współfinansowanie wspólnotowe może wynieść maksymalnie 80 % kosztów całkowitych. Współfinanso
wanie zewnętrzne może składać się częściowo z wkładów rzeczowych. 

W zależności od liczby i jakości przedstawionych projektów, Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzy
znania wszystkich dostępnych funduszy.
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Projekty muszą się rozpocząć między dniem 1 grudnia 2009 r. a dniem 31 marca 2010 r. i zakończyć 
najpóźniej dnia 31 marca 2011 r. 

Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia projektu określonym w umowie. 
W żadnym wypadku data początkowa kwalifikowalności wydatków nie może poprzedzać daty złożenia 
wniosku o dotację. 

Koszty poniesione przed dniem rozpoczęcia działań nie będą uwzględniane. 

4. Termin składania wniosków 

Nieprzekraczalny termin składania wniosków do Komisji upływa dnia 31 sierpnia 2009 r. (decyduje data 
stempla pocztowego). 

5. Informacje dodatkowe 

Pełny tekst niniejszego zaproszenia do składania wniosków (specyfikacje) oraz formularze zgłoszeniowe 
dostępne są w internecie pod następującym adresem: 

http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 

Zgłoszenia muszą spełniać wymogi określone w pełnym tekście niniejszego zaproszenia do składania 
wniosków i należy je składać przy użyciu przeznaczonego do tego celu formularza.
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