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SEJĦA GĦALL-PROPOSTI - EAC/S14/2018 

Il-promozzjoni tal-valuri Ewropej permezz tal-inizjattivi sportivi fil-livell 

muniċipali 

 

Din is-sejħa għall-proposti sservi biex timplimenta l-Azzjoni Preparatorja “Il-Promozzjoni tal-

valuri Ewropej permezz tal-inizjattivi sportivi fil-livell muniċipali” skont id-Deċiżjoni tal-

Kummissjoni C(2018)1602/1 tal-21 ta’ Marzu 2018 dwar l-adozzjoni tal-programm annwali ta’ 

xogħol tal-2018 għall-implementazzjoni ta’ proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji fil-qasam tal-

edukazzjoni, l-isport u l-kultura. 

Din l-azzjoni preparatorja tipproponi li tappoġġja l-organizzazzjonijiet li jippromwovu inizjattivi 

sportivi fil-livell lokali bl-għan li jinxterdu l-valuri pożittivi tal-isport. 

Il-valuri jinsabu fil-qalba tal-Unjoni Ewropea hekk kif il-proġett tal-UE nbena fuq il-valuri komuni 

tal-Istati Membri tagħha. L-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jistipula li l-Unjoni hija 

bbażata fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-

istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jagħmlu parti 

minn minoranzi. F’dan il-kuntest, l-Ewropa teħtieġ soċjetajiet aktar koeżivi u inklużivi sabiex iċ-

ċittadini jkunu jistgħu jaqdu rwol attiv fil-ħajja demokratika. L-isport jista’ jkun għodda b’saħħitha 

għall-promozzjoni tal-valuri komuni, hekk kif jipprovdi sens ta’ appartenenza u rabta qawwija 

mal-prinċipji u t-tradizzjonijiet li jikkostitwixxu l-qalba ta’ soċjetajiet miftuħa. 

F’dan is-sens, l-organizzazzjonijiet li jħeġġu u jappoġġaw il-bliet Ewropej biex jinvestu fil-

promozzjoni tal-attivitajiet fiżiċi u sportivi ma jikkontribwixxux biss għas-saħħa u l-benesseri tal-

popolazzjonijiet lokali, iżda wkoll għat-tisħiħ tal-valuri komuni Ewropej fost iċ-ċittadini. Dawn l-

organizzazzjonijiet jgħinu muniċipalitajiet fl-Ewropa kollha sabiex in-numru ta’ persuni li 

jipprattikaw l-attivitajiet fiżiċi u sportivi jiżdied, biex jintegraw komunitajiet, biex jiffavorixxu l-

investiment fl-isport, u biex jinbnew pontijiet ma’ setturi oħra bħall-edukazzjoni, is-saħħa, l-

affarijiet soċjali, u t-turiżmu.  

Hemm bżonn jiġi żviluppat l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet li jimmiraw lejn il-promozzjoni tal-

attivitajiet fiżiċi u sportivi fil-livell muniċipali, b’mod partikolari fil-kuntest tal-Kapitali, tal-Bliet, tal-

Komunitajiet u tal-Bliet Żgħar Ewropej tal-Isport, peress l-azzjoni tagħhom hija ta’ ġid għaċ-

ċittadini kollha. Hemm interess qawwi fis-soċjetà tagħna biex jiġu appoġġjati l-

organizzazzjonijiet li jaħdmu s-sena kollha f’dan il-qasam, f’termini ta’ bini tal-kapaċità, ta’ 

netwerking u tal-kapaċità li jiġu żviluppati proġetti konkreti fil-livell lokali. Dan l-appoġġ jieħu 

xejriet differenti. Kollha kemm huma jikkontribwixxu għall-promozzjoni tal-valuri pożittivi tal-

isport. 

Il-bażi ġuridika ta’ din is-sejħa għall-proposti hija: L-Azzjoni Preparatorja skont it-tifsira tal-

Artikolu 54(2)(b) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-

Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni 
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u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, 

p. 1). 

 

1. Għanijiet- Tema/i — Prijoritajiet — Riżultati 

Din l-azzjoni preparatorja se tiġi implimentata f’żewġ lottijiet: 

 L-għan ġenerali ta’ lott Nru 1 huwa li jħeġġeġ il-bini tal-kapaċità sabiex jingħata 

appoġġ lill-organizzazzjonijiet li jippromwovu valuri komuni permezz tal-iżvilupp 

tal-isports fil-livell muniċipali fl-UE kollha; 

 

 L-għan ġenerali ta’ lott Nru 2 huwa li jingħata appoġġ għall-istabbiliment ta’ rabtiet 

ta’ netwerking u għall-attivitajiet fejn tixtered l-informazzjoni b'mod reċiproku bejn 

muniċipalitajiet f’oqsma relatati mal-isport.  

 

Dawn li ġejjin huma r-riżultati mistennija: 

Lott Nru 1: azzjoni ta’ bini tal-kapaċità 

 Jingħata appoġġ lill-organizzazzjonijiet li jippromwovu valuri komuni permezz tal-iżvilupp 

tal-attivitajiet sportivi u fiżiċi  fil-livell muniċipali fl-UE kollha;  

 Tingħata għajnuna lill-organizzazzjonijiet li jippromwovu l-isport fil-livell muniċipali biex 

isiru finanzjarjament sostenibbli, abbażi tal-prinċipji ta’ governanza tajba, kif promossi 

minn organizzazzjonijiet internazzjonali u l-Kummissjoni Ewropea; 

 L-organizzazzjonijiet jiġu mħeġġa jiżviluppaw approċċ Ewropew li jimmira biex 

jippromwovi l-attivitajiet fiżiċi u sportivi fil-livell lokali jew muniċipali; 

 Tingħata viżibbiltà meta jsir sforz fil-livell muniċipali favur l-attivitajiet sportivi u fiżiċi  . 

 

Lott Nru 2: azzjoni ta’ netwerking 

 Jitħeġġeġ l-istabbiliment ta’ rabtiet bejn il-bliet u l-muniċipalitajiet fil-livell tal-UE bis-

saħħa tal-promozzjoni tal-attivitajiet sportiviu fiżiċi ; 

 Jingħata appoġġ għat-tixrid ta’ prattiki u inizjattivi tajbin meħuda fil-livell lokali u 

muniċipali fl-UE kollha; 

 Jiġi promoss l-avveniment “Sport for all”, u jsir kontribut għall-promozzjoni ta’ valuri 

komuni kif stipulat fl-Artikolu 2 tat-Trattat; 

 Titqajjem kuxjenza dwar l-istrateġiji li jimplimentaw l-awtoritajiet lokali b’impatt pożittiv 

fuq il-benesseri tal-abitanti permezz tal-prattika tal-attivitajiet sportiviu fiżiċi  , inkluż fil-

qafas tal-Ġimgħa Ewropea tal-Isport u l-kampanja #BeActive. 
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2. Il-kriterji tal-eliġibbiltà 

Huma eliġibbli biss applikazzjonijiet minn entitajiet legali stabbiliti fl-Istati Membri tal-UE. 

Għall-applikanti Brittaniċi: Jekk jogħġbok kun af li jrid ikun hemm konformità mal-kriterji ta’ 

eliġibbiltà tul id-durata sħiħa tal-għotja finanzjarja. Fil-każ li r-Renju Unit jirtira mill-UE matul il-

perjodu tal-għotja finanzjarja mingħajr ma jiġi konkluż ftehim mal-UE li jiżgura b’mod partikolari li 

l-applikanti Brittaniċi jkomplu jkunu eliġibbli, ma tirċevix aktar finanzjament mill-UE (filwaqt li 

tkompli tipparteċipa, fejn hu possibbli) jew tkun mitlub tieqaf mill-proġett abbażi tal-Artikolu 

II.17.2 tal-ftehim tal-għotja finanzjarja. 

Barra minn hekk, biex ikunu eliġibbli, il-proġetti jridu jiġu ppreżentati minn applikanti li 

jissodisfaw il-kriterji li ġejjin: 

 

Għal-Lott Nru 1: 

 Iridu jkunu organizzazzjonijiet pubbliċi jew privati b’personalità ġuridika, ikunu attivi fil-

qasam tal-attivitajiet fiżiċi u sportivi u jorganizzaw attivitajiet fiżiċi u sportivi.  

 Ikollhom is-sede ġuridika tagħhom f'wieħed mit-28 Stat Membru tal-UE.  

Eżempji (lista mhux eżawrjenti): 

 Organizzazzjoni mingħajr skop ta' qligħ (privata jew pubblika); 

 Awtoritajiet pubbliċi (nazzjonali, reġjonali, lokali); 

 Organizzazzjonijiet internazzjonali; 

 Klabbs tal-isport; 

 Universitajiet; 

 Istituzzjonijiet edukattivi; 

 Kumpaniji. 

 

Għal-Lott Nru 2: 

 Iridu jkunu korpi pubbliċi attivi fuq livell lokali jew muniċipali f’wieħed mit-28 Stat Membru 

tal-UE. 

Eżempji (lista mhux eżawrjenti): 

 Bliet żgħar/muniċipalitajiet; 

 Livelli oħra ta’ awtoritajiet lokali/reġjonali; 

 Federazzjonijiet/assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet lokali; 

 Organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ li jirrappreżentaw lill-awtoritajiet lokali. 

 

Persuni fiżiċi mhumiex eliġibbli biex japplikaw għal xi għota finanzjarja taħt din is-sejħa. 

  



4 

 

Għall-valutazzjoni tal-eliġibbiltà tal-applikanti, jintalbu d-dokumenti ta’ appoġġ li ġejjin: 

 Entità privata: estratt mill-Ġurnal Uffiċjali, kopja tal-istatut ta’ assoċjazzjoni, estratt mir-

reġistru kummerċjali jew ta’ assoċjazzjoni, ċertifikat ta’ responsabbiltà għall-ħlas tal-VAT 

(jekk, bħal f’xi pajjiżi, in-numru tar-reġistru kummerċjali u n-numru tal-VAT huma identiċi, 

ikun meħtieġ wieħed biss minn dawn id-dokumenti); 

 Entità pubblika: kopja tar-riżoluzzjoni jew tad-deċiżjoni li tistabbilixxi l-kumpanija 

pubblika, jew dokument uffiċjali ieħor li jistabbilixxi l-entità tal-liġi pubblika; 

 

3. L-attivitajiet eliġibbli 

Huma biss eliġibbli l-attivitajiet li jsegwu għan wieħed jew iktar minn dawk imsemmija fit-taqsima 

1.  

Barra minn hekk:  

Għal-Lott Nru 1, l-organizzazzjonijiet iridu jsegwu attivitajiet f’mill-inqas 10 

muniċipalitajiet, li jinsabu kollha fi Stati Membri differenti tal-UE. Il-muniċipalitajiet 

inkwistjoni jenħtieġ li jiġu speċifikati fil-formola ta’ applikazzjoni. 

 

Għal-Lott Nru 2, il-korpi pubbliċi applikanti jridu jistabbilixxu rabtiet ma’ mill-inqas disa’ 

entitajiet pubbliċi (jiġifieri bliet żgħar/muniċipalitajiet, awtoritajiet pubbliċi lokali/reġjonali, 

federazzjonijiet/assoċjazzjonijiet ta’ awtoritajiet lokali, jew organizzazzjonijiet mingħajr 

skop ta’ qligħ li jirrappreżentaw l-awtoritajiet lokali). Il-korp pubbliku applikant u l-

entitajiet pubbliċi msieħba jridu jkunu stabbiliti f’mill-inqas tliet Stati Membri differenti 

tal-UE. L-entitajiet inkwistjoni jenħtieġ li jiġu speċifikati fil-formola ta’ applikazzjoni. 

 

Eżempji ta’ attivitajiet jinkludu (lista mhux eżawrjenti): 

Lott Nru 1: 

 Jitwettqu attivitajiet ta’ bini tal-kapaċità biex titjieb il-governanza u l-awtosuffiċjenza tal-

organizzazzjonijiet applikanti; 

 Tiġi promossa/tingħata viżibbiltà lill-isforzi li jsiru fil-livell muniċipali biex jitħeġġu l-

attivitajiet sportivi u fiżiċi mal-UE kollha; 

 Tiġi ffaċilitata l-kondiviżjoni tal-prattiki tajbin bejn il-muniċipalitajiet fil-livell tal-UE f’oqsma 

relatati mal-isport u l-benesseri; 

 Jiġu appoġġjati inizjattivi bħal attivitajiet sportivi implimentati fil-livell muniċipali li 

jimmiraw għall-promozzjoni ta’ valuri Ewropej komuni. 

 

Lott Nru 2: 

 Jiġu stabbiliti sħubiji ma’ muniċipalitajiet oħra fl-UE f’oqsma relatati mal-isport, is-saħħa u 

l-benesseri; 
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 Jiġi ffaċilitat l-iskambju ta’ informazzjoni bejn il-muniċipalitajiet fil-livell tal-UE dwar l-

inizjattivi sportivi; 

 Jiġu involuti ċ-ċittadini u jsiru konxji fuq livell lokali dwar il-valuri komuni Ewropej 

promossi permezz ta’ inizjattivi bħall-attivitajiet sportivi. 

 

L-attivitajiet kollha jridu jseħħu fl-Istati Membri tal-UE.  

 

4. Il-perjodu tal-implimentazzjoni 

 L-attivitajiet ma jistgħux jibdew qabel l-1 ta’Jannar 2019, jew wara l-31 ta’ Marzu 2019; 

 L-attivitajiet iridu jitlestew sal-31 ta’ Diċembru 2020. 

Il-proġetti jistgħu jdumu sa 6 xhur. 

L-applikazzjonijiet għal proġetti skedati għal perjodu ta’ żmien itwal minn dak speċifikat f’din is-

sejħa għall-proposti mhux se jiġu aċċettati. 

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tqassamx il-fondi kollha disponibbli. 

 

5. Il-Kriterji tal-għoti 

L-applikazzjonijiet/il-proġetti eliġibbli se jiġu vvalutati abbażi tal-kriterji li ġejjin: 

Lott Nru 1: Għotja finanzjarja għall-bini tal-kapaċità 

 Ir-rilevanza tal-proġett (kriterju Nru 1) (massimu ta’ 40 punt): Għall-kriterju Nru 1 se 

jiġi applikat livell limitu minimu ta’ 24 punt minn 40; l-applikazzjonijiet li jaqgħu 

taħt dan il-livell limitu se jiġu rrifjutati. 

Għall-kriterju Nru 1, il-proposti se jiġu vvalutati abbażi ta’ kemm: 

 jikkontribwixxu għall-għanijiet speċifiċi definiti fit-taqsima 1 u jkunu konformi mal-politiki 

tal-UE fil-qasam tal-isport; 

 jiġu implimentati fuq l-identifikazzjoni rilevanti u konkreta tal-ħtiġijiet tal-organizzazzjoni 

f’termini ta’ bini tal-kapaċità; 

 l-organizzazzjonijiet infushom ikunu bbażati fuq il-prinċipji ta’ governanza tajba u jistgħu 

juruha, b’mod partikolari fir-rigward tar-regoli interni tagħhom. 

 Il-kwalità (kriterju Nru 2) (massimu ta’ 40 punt): Għall-kriterju Nru 2 se jiġi applikat 

livell limitu minimu ta’ 24 punt minn 40; l-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-livell 

limitu se jiġu rrifjutati. 

Għall-kriterju Nru 2, il-proposti se jiġu vvalutati skont il-kwalità tat-tfassil globali tal-

attivitajiet proposti u l-metodoloġija użata biex jiġu implimentati. Se jiġu kkunsidrati l-

aspetti li ġejjin: 
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 L-għadd ta’ parteċipanti involuti u li qed jibbenefikaw mill-attivitajiet tal-proġett; 

 il-kosteffiċjenza (kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull 

attività); 

 Is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet proposti (kemm l-azzjonijiet se jitwettqu wkoll wara li 

jintemm il-proġett); 

 Il-konsistenza bejn l-għanijiet tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost; 

 Il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta; 

 

 Il-ġestjoni tal-proġett (kriterju Nru 3) (massimu ta’ 20 punt): Għall-kriterju Nru 3 se 

jiġi applikat livell limitu minimu ta’ 12 punt minn 20; l-applikazzjonijiet li jaqgħu 

taħt dan il-livell limitu se jiġu rrifjutati. 

Għall-kriterju Nru 3, il-proposti se jiġu vvalutati abbażi ta’ kemm l-applikanti juru l-

kapaċità tagħhom li jorganizzaw, jikkoordinaw u jimplimentaw l-aspetti differenti tal-

attivitajiet proposti. Se jiġu kkunsidrati l-aspetti li ġejjin: 

 

 Il-kwalità globali tat-tim tal-proġett; 

 Ir-riskji previsti u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni tagħhom; 

 L-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri fil-mira tagħhom li jikkondividu r-riżultati tal-proġett 

ma' organizzazzjonijiet esterni u mal-pubbliku ġenerali. 

 

Se jingħataw punti lill-applikazzjonijiet eliġibbli minn total ta’ 100 abbażi tal-punteġġ speċifikat 

hawn fuq. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt kull wieħed mil-livelli limiti għal kull kriterju msemmi 

hawn fuq se jiġu miċħuda. 

Barra minn hekk, se jiġi applikat livell limitu minimu ta’ 70 punt għall-ewwel u t-tieni 

kriterju flimkien. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-livell limitu se jiġu rrifjutati wkoll. 

Lott Nru 2: Għota finanzjarja għan-netwerking 

L-applikazzjonijiet/il-proġetti eliġibbli se jiġu vvalutati fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin: 

  ir-relevanza tal-proġett (kriterju Nru 1) (massimu ta’ 40 punt): Għall-kriterju Nru 1 

se jiġi applikat livell limitu minimu ta’ 24 punt minn 40; l-applikazzjonijiet li jaqgħu 

taħt dan il-livell limitu se jiġu rrifjutati. 

Għall-kriterju Nru 1, il-proposti se jiġu vvalutati fuq il-bażi ta’ kemm: 

 jikkontribwixxu għall-għanijiet speċifiċi definiti fit-Taqsima 1, b’mod partikolari fir-rigward 

tar-rabta li joħolqu bejn muniċipalitajiet differenti fil-livell tal-UE, u skont kemm ikunu 

konformi mal-politiki tal-UE fil-qasam tal-isport; 

 l-għanijiet tal-proposta jkunu ddefiniti b’mod ċar, realistiċi u jindirizzaw kwistjonijiet 

rilevanti għaċ-ċittadini fil-livell lokali f’partijiet differenti tal-UE; 
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 Il-kwalità (kriterju Nru 2) (massimu ta’ 40 punt): Għall-kriterju Nru 2 se jiġi applikat 

livell limitu minimu ta’ 24 punt minn 40; l-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-livell 

limitu se jiġu rrifjutati. 

Għall-kriterju Nru 2, il-proposti se jiġu vvalutati skont il-kwalità tat-tfassil globali tal-

attivitajiet proposti u l-metodoloġija użata biex jiġu implimentati. Se jiġu kkunsidrati l-

aspetti li ġejjin: 

 l-għadd ta’ parteċipanti involuti u li qed jibbenefikaw mill-attivitajiet tal-proġett; 

 in-numru u l-kwalità tar-rabtiet stabbiliti bejn il-muniċipalitajiet fil-livell tal-UE; 

 il-kosteffiċjenza (kemm il-proġett huwa kosteffettiv u jalloka riżorsi xierqa għal kull 

attività); 

 is-sostenibbiltà tal-azzjonijiet proposti (kemm l-azzjonijiet se jitwettqu wkoll wara li 

jintemm il-proġett); 

 il-konsistenza bejn l-għanijiet tal-proġett, il-metodoloġija, l-attivitajiet u l-baġit propost; 

 il-kwalità u l-fattibbiltà tal-metodoloġija proposta; 

 

 Il-ġestjoni tal-proġett (kriterju Nru 3) (massimu ta’ 20 punt): Għall-kriterju Nru 3 se 

jiġi applikat livell limitu minimu ta’ 12 punt minn 20; l-applikazzjonijiet li jaqgħu 

taħt dan il-livell limitu se jiġu rrifjutati. 

Għall-kriterju Nru 3, il-proposti se jiġu vvalutati abbażi ta’ kemm l-applikanti juru l-

kapaċità tagħhom li jorganizzaw, jikkoordinaw u jimplimentaw l-aspetti differenti tal-

attivitajiet proposti. Se jiġu kkunsidrati l-aspetti li ġejjin: 

 

 il-kwalità globali tat-tim tal-proġett; 

 ir-riskji previsti u l-azzjonijiet ta’ mitigazzjoni tagħhom; 

 l-adegwatezza u l-kwalità tal-miżuri fil-mira tagħhom li jikkondividu r-riżultati tal-proġett 

lejn organizzazzjonijiet esterni u l-pubbliku ġenerali. 

 

Se jingħataw punti lill-applikazzjonijiet eliġibbli minn total ta’ 100 fuq il-bażi tal-punteġġ speċifikat 

hawn fuq. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt kull wieħed mil-livelli limiti għal kull kriterju msemmi 

hawn fuq se jiġu miċħuda. 

Barra minn hekk, se jiġi applikat livell limitu minimu ta’ 70 punt għall-ewwel u t-tieni 

kriterju flimkien. L-applikazzjonijiet li jaqgħu taħt dan il-livell limitu se jiġu rrifjutati wkoll. 

 

6. Il-baġit disponibbli 

Il-baġit totali allokat għall-kofinanzjament tal-proġetti huwa stmat li jlaħħaq il-EUR 1.000.000.  



8 

 

L-għotja finanzjarja tal-UE hija limitata għal rata massima ta’ kofinanzjament ta’ 80 % tal-ispejjeż 
totali eliġibbli. L-approprjazzjonijiet għas-snin sussegwenti se jiġu kkonfermati fi stadju aktar 
tard. 

L-ammont massimu li jrid jingħata taħt il-Lott Nru 1 huwa ta’ EUR 300.000. L-ammont 

massimu għal kull għotja finanzjarja taħt il-Lott Nru 1 se jkun ta’ EUR 300.000. Il-

Kummissjoni tistenna li tiffinanzja proġett wieħed. 

L-ammont massimu li jrid jingħata taħt il-Lott Nru 2 huwa ta’ EUR 700.000. L-ammont 

massimu għal kull għotja finanzjarja taħt il-Lott Nru 2 se jkun ta’ EUR 230.000. Il-

Kummissjoni tistenna li tiffinanzja 3 jew 4 proġetti. 

Il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li ma tqassamx il-fondi kollha disponibbli. 

 

7. Skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet 

L-applikazzjonijiet għall-għotjiet finanzjarji iridu jsiru f’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE, bl-użu tal-formola 

elettronika disponibbli fuq il-paġna web tas-sejħa għall-proposti: 

Il-formola tal-applikazzjoni mimlija kif xieraq trid titressaq qabel is-26/07/2018 (12:00pm ħin ta’ Brussell). 

L-applikazzjonijiet li jintbagħtu bil-posta, bil-faks, bil-posta elettronika, fuq USB key jew bi kwalunkwe mod 

ieħor mhux se jiġu aċċettati. 

8. Informazzjoni addizzjonali 

Jekk ikollok xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil:  EAC-SPORT@EC.EUROPA.EU  

mailto:EAC-SPORT@ec.europa.eu

