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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — eTEN 2005/1

(2005/C 35/06)

1. Cele i opis

eTEN jest programem Wspólnoty Europejskiej mającym na celu
pomoc we wdrażaniu usług opartych na sieciach telekomunika-
cyjnych („e-usług”) o transeuropejskim wymiarze i stanowią-
cych przedmiot wspólnego zainteresowania. Informacje na
temat programu eTEN 2005 są dostępne na stronie interne-
towej pod adresem:

http://europa.eu.int/eten

Zgodnie z programem roboczym eTEN 2005 Komisja zaprasza
niniejszym konsorcja do składania wniosków dotyczących
następujących rodzajów działań i jednego lub więcej z poniż-
szych obszarów:

Rodzaje działań:

1. Początkowe wdrożenie

2. Wdrożenie rynkowe

3. Działania wspierające i koordynacyjne

Obszary działań:

Wnioski w zakresie 1 lub 2 rodzaju działań muszą dotyczyć
jednego lub więcej z poniższych obszarów przewidzianych w
programie roboczym eTEN na 2005 r.:

1. eGovernment (e-Rząd)

2. eHealth (e-Zdrowie)

3. eInclusion (e-Integracja)

4. eLearning (e-Nauczanie)

5. Trust & Security (Zaufanie i Bezpieczeństwo)

6. Usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw

2. Kwalifikowalność konsorcjów

Aby zakwalifikować się do otrzymania dofinansowania
projektów eTEN wnioskodawca musi być osobą prawną zare-
jestrowanym w jednym z 25 Państw Członkowskich Unii Euro-
pejskiej, Rumunii lub Bułgarii. Osoby prawne z innych państw
mogą zostać dopuszczone do udziału w projektach, jeżeli w
konkretnym przypadku udział ten zostanie uznany za szcze-
gólnie ważny. Nie będą one otrzymywały dofinansowania
wspólnotowego.

3. Ocena i wybór wniosków

Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję wspomaganą
przez niezależnych ekspertów. Wnioski zostaną uszeregowane
według kryterium jakości. W pierwszej kolejności finansowanie
przyznawane będzie na wnioski dotyczące początkowego
wdrażania (rodzaj działań 1)

4. Budżet

Całkowity budżet przewidziany w ramach tego zaproszenia do
składania wniosków wynosi 45,3 mln EUR.

5. Termin składania wniosków

Wnioski muszą dotrzeć do Komisji najpóźniej we wtorek 10
maja 2005 r. do godz. 16.00 (czasu lokalnego w Brukseli)
Wnioski, które wpłyną po upływie tego terminu, nie będą
rozpatrywane.

6. Dodatkowe informacje

Pełny opis niniejszego zaproszenia do składania wniosków,
obejmujący szczegóły dotyczące przygotowania i składania
wniosków, dostępny jest w języku angielskim, francuskim i
niemieckim wraz z całą istotną dokumentacją na stronie inter-
netowej programu eTEN pod adresem:

http://europa.eu.int/eten
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