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1. Célkitűzések és leírás 

E pályázati felhívás célja a sport területével kapcsolatos előzetes intézkedésekre és a különleges éves rendez
vényekkel kapcsolatos támogatásokra és szerződésekre vonatkozó 2010. évi munkaprogram elfogadására 
vonatkozó bizottsági határozattal összhangban a sport területére vonatkozó előkészítő intézkedések végre
hajtása. 

A sport területére vonatkozó előkészítő intézkedések fő célja, hogy a sportról szóló fehér könyvben 
lefektetett prioritások alapján előkészítse az e téren meghozandó uniós intézkedéseket. 

E pályázati felhívás a közintézmények vagy civil szervezetek transznacionális projektjeihez nyújt támogatást, 
célja pedig a megfelelő hálózatok és a helyes gyakorlatok feltárása és tesztelése a sport területén belül az 
alábbi témákban: 

a) Doppingellenes küzdelem; 

b) A társadalmi befogadásnak a sportban és a sport által történő előmozdítása; 

c) Az önkéntesség támogatása a sport világában; 

Az e tevékenység végrehajtásáért és irányításáért felelős bizottsági osztály az Oktatásügyi és Kulturális 
Főigazgatóság sportügyekért felelős szervezeti egysége. 

2. Támogathatóság 

2.1. Pályázó 

A pályázatra jogosultak köre a következőkre korlátozódik: 

— közintézmények, 

— civil szervezetek. 

A pályázóknak meg kell felelniük a következőknek: 

— jogállással rendelkeznek, 

— bejegyzett székhellyel rendelkeznek egy uniós tagállamban. 

Természetes személyek e pályázati felhívás keretében nem pályázhatnak.
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2.2. Pályázati ajánlatok 

E pályázati felhívások értelmében az alábbi ajánlatok támogathatók: 

— hiánytalanul kitöltött és aláírással hitelesített hivatalos pályázati űrlapon benyújtott ajánlatok, 

— a pályázati felhívásban előírt határidőn belül beérkező ajánlatok, 

— olyan intézkedésekre vonatkozó ajánlatok, amelyek teljes egészében az Európai Unió tagállamaiban 
kerülnek megvalósításra, 

— legalább 5 uniós tagállamot egyesítő, transznacionális hálózatban megvalósítandó ajánlatok. 

3. Költségvetés és a projekt futamideje 

A pályázati felhívásra az „Előkészítő intézkedés a sport területén” költségvetési címsor (15 5 11) keretében 
rendelkezésre álló összeg 2 500 000 EUR. 

Az uniós társfinanszírozás a teljes támogatható költségek legfeljebb 80 %-a. A személyzeti költségek nem 
haladhatják meg a teljes támogatható költségek 50 %-át. Egyéb külső társfinanszírozás a természetbeni 
juttatások legfeljebb 10 %-át adhatja. 

A Bizottság a benyújtott projektek számának és minőségének függvényében fenntartja annak lehetőségét is, 
hogy nem ítéli oda a pénzügyi keret egészét. 

A projekteknek 2010. december 1. és 2011. március 31. között kell elindulniuk, és legkésőbb 2012. június 
30-ig be kell fejeződniük. 

A költségek támogathatóságának időszaka a projekt szerződésben megállapított időtartama. 

4. A pályázatok benyújtási határideje 

A pályázatok Európai Bizottsághoz történő benyújtásának határideje 2010. augusztus 31. (a postai 
bélyegzőn szereplő dátum a hiteles). 

5. Részletes információk 

A pályázati felhíváshoz kapcsolódó egyéb dokumentumok (többek között: pályázati űrlap, valamint a 
technikai és adminisztratív leírásokkal ellátott programútmutató) a következő internetes címen érhetők el: 
http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 

A pályázatoknak meg kell felelniük a fenti dokumentumokban szereplő feltételeknek, és az arra előírt 
űrlapokon kell benyújtani őket.
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