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Convocatòria de l’acció preparatòria en l’àmbit de l’esport 

 
La Comissió Europea ha publicat, amb data 15/05/2009, una convocatòria per a presentar 
propostes de l’acció preparatòria en l’àmbit de l’esport i per a esdeveniments anuals 
especials. Aquesta convocatòria va adreçada a donar suport a projectes transnacionals 
d’organismes públics i organitzacions de la societat civil, amb la finalitat d’identificar i posar 
a prova xarxes adients i bones pràctiques en l’àmbit de l’esport, en les següents àrees: 
 

a) promoure l’activitat física beneficiosa per a la salut 
b) promoure l’educació i formació en l’esport 
c) promoure els valors europeus fonamentals, tot fomentat l’esport per a persones amb 

discapacitat 
d) promoure la igualtat entre homes i dones en l’esport 

 
El servei de la Comissió Europea responsable de l’aplicació i gestió d’aquesta acció és la 
Unitat d’Esport de la Direcció General d’Educació i Cultura. 
 
El pressupost màxim disponible per a aquesta convocatòria és de 4 milions d’euros. La UE 
cofinançarà com a màxim un 80% dels costos totals. El cofinançament extern podrà 
efectuar-se en part mitjançant contribucions en espècie. 
 
Els projectes hauran d’iniciar-se entre l’1 de desembre de 2009 i el 31 de març de 2010, i 
finalitzar com a màxim el 31 de març de 2011. 
 
La data límit per a presentar propostes és el 31 d’agost de 2009. 
 
El text complet de la convocatòria es pot consultar a l’adreça 
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc743_en.htm 
 
Més informació: Ángeles Sanchis, ext. 51276 
***** 
Convocatoria de la acción preparatoria en el ámbito del deporte 
 
La Comisión Europea ha publicado, con fecha 15/05/2009, una convocatoria para 
presentar propuestas de la acción preparatoria en el ámbito del deporte y para eventos 
anuales especiales. Esta convocatoria va dirigida a dar apoyo a proyectos transnacionales de 
organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de identificar y 
poner a prueba redes adecuadas y buenas prácticas en el ámbito del deporte, en las áreas 
siguientes: 
 
La presente convocatoria de propuestas está dirigida a apoyar proyectos transnacionales 
propuestos por organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil, a fin de identificar 
y poner a prueba redes adecuadas y buenas prácticas en el ámbito del deporte, en las 
siguientes áreas:  
 

a) Promover la actividad física beneficiosa para la salud  
b) Promover la educación y formación en el deporte  



c) Promover los valores europeos fundamentales fomentando el deporte para personas 
con discapacidad  
d) Promover la igualdad entre hombres y mujeres en el deporte 

 
El servicio de la Comisión responsable de la aplicación y gestión de esta acción es la Unidad 
de Deporte de la Dirección General de Educación y Cultura. 
 
El presupuesto máximo disponible para esta convocatoria de propuestas es de 4 millones de 
euros. La UE cofinanciará como máximo un 80 % de los costes totales. La cofinanciación 
externa podrá efectuarse en parte mediante contribuciones en especie. 
 
Los proyectos deberán iniciarse entre el 1 de diciembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010, y 
finalizar como muy tarde el 31 de marzo de 2011. 
 
La fecha límite para presentar propuestas es el 31 de agosto de 2009. 
 
El texto completo de la convocatoria se puede consultar en la dirección: 
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_actions/doc743_en.htm 
 
Más información: Ángeles Sanchis, ext. 51276 
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