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1. Cele i opis 

Podstawą niniejszego zawiadomienia o zaproszeniu do składania wniosków jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 250/2014 (1) ustanawiające program Herkules III, w szczególności jego art. 8 lit. a) („Działania kwalifiko
walne”), a także decyzja w sprawie finansowania na 2020 r., dotycząca przyjęcia rocznego programu prac (2) w celu wdro
żenia programu Herkules III w 2020 r., w szczególności sekcja 2.1.1 programu prac – „Pomoc techniczna”, działania 1–4. 
W decyzji w sprawie finansowania na 2020 r. przewidziano organizację zaproszenia do składania wniosków dotyczącego 
„Pomocy technicznej”. 

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy 

Organami kwalifikującymi się do otrzymania finansowania w ramach programu są organy administracji krajowej lub regio
nalnej („wnioskodawcy”) dowolnego państwa członkowskiego, które wspierają wzmacnianie unijnych działań zmierzają
cych do ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej. 

3. Działania kwalifikowalne 

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest zaproszenie organów administracji krajowych i regionalnych do 
składania wniosków dotyczących działań w ramach jednego z czterech następujących tematów: 

1. Narzędzia i metody dochodzeniowe (temat 1) – zakup i utrzymanie narzędzi i metod dochodzeniowych, w tym specja
listyczne szkolenia w zakresie posługiwania się takimi narzędziami dochodzeniowymi. Możliwy jest zakup przystoso
wanych środków transportu. 

2. Narzędzia do wykrywania i identyfikacji (temat 2) – zakup i konserwacja urządzeń do kontroli kontenerów, ciężarówek, 
wagonów kolejowych i pojazdów („narzędzia do wykrywania”). 

3. Zautomatyzowane systemy rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych (ANPRS) (temat 3) – zakup, konserwacja i 
(transgraniczne) połączenie zautomatyzowanych systemów rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych (ANPRS) 
lub kodów kontenerów. 

4. Analiza, przechowywanie i niszczenie skonfiskowanych towarów (temat 4) – zakup usług w zakresie analizy, przecho
wywania i niszczenia skonfiskowanych oryginalnych lub podrobionych papierosów i innych podrobionych towarów (3). 

Wnioskodawcy mogą złożyć kilka wniosków dotyczących różnych projektów w ramach tego samego zaproszenia do skła
dania wniosków. Wnioskodawcy powinni wybrać jeden główny temat. Informuje się, że wniosek może obejmować rów
nież elementy innych tematów. 

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 250/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. ustanawiające program na rzecz wspie
rania działalności w dziedzinie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej (program Herkules III) i uchylające decyzję 
nr 804/2004/WE (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 6). 

(2) Decyzja Komisji w sprawie przyjęcia rocznego programu prac i finansowania programu Herkules III w 2020 r., C(2020) 28 final z dnia 
16 stycznia 2020 r. 

(3) Możliwe jest składanie wniosków o pomoc finansową na zlecenie zniszczenia skonfiskowanych towarów zewnętrznemu usługodawcy. 
Niedozwolony jest zakup sprzętu do utworzenia, na przykład, spalarni. 
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4. Budżet 

Orientacyjny budżet dostępny w ramach niniejszego zaproszenia wynosi 10 000 000 EUR. 

Wsparcie finansowe będzie miało formę dotacji. Przyznane wsparcie finansowe nie będzie przekraczało 80 % kosztów 
kwalifikowalnych. W wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach wsparcie finansowe może zostać zwiększone 
do maksymalnego poziomu 90 % kosztów kwalifikowalnych. W dokumentacji zaproszenia wymieniono kryteria, które 
zostaną zastosowane, aby ustalić, czy dany przypadek jest wyjątkowy i należycie uzasadniony. 

Minimalny próg na projekt dotyczący „Pomocy technicznej” wynosi 100 000 EUR. Budżet projektu, w związku z którym 
wnioskodawca ubiega się o dotację, nie może być niższy niż ten próg. 

Komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków. 

5. Ostateczny termin składania wniosków 

Termin składania wniosków upływa w czwartek 23 kwietnia 2020 r. o godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. 
Należy je składać wyłącznie za pośrednictwem portalu dla uczestników programu Herkules III: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html 

6. Dodatkowe informacje 

Wszystkie dokumenty związane z niniejszym zaproszeniem do składania wniosków można pobrać na portalu dla uczestni
ków, o którym mowa w pkt 5 powyżej, lub na poniższej stronie internetowej: 

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en 

Pytania lub wnioski o dodatkowe informacje związane z niniejszym zaproszeniem należy przekazywać za pośrednictwem 
portalu dla uczestników. 

Pytania i odpowiedzi mogą zostać opublikowane anonimowo w przewodniku dla wnioskodawców udostępnionym na por
talu dla uczestników oraz na stronie internetowej Komisji, jeżeli okażą się one przydatne dla innych wnioskodawców.   
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