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„PROMOWANIE AKTYWNEGO OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO”

Wsparcie działań w dziedzinie partnerstwa miast

Konferencje, seminaria szkoleniowe i kampanie informacyjne 2006

(2005/C 172/13)

1. CELE — FORMATY PROJEKTÓW

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest
wsparcie projektów realizowanych w ramach partnerstwa
miast w Państwach Członkowskich UE oraz w innych kwalifi-
kujących się do uczestnictwa krajach, w dążeniu do pogłębiania
świadomości europejskiej, wspierania nowych i istniejących
powiązań i sieci między władzami lokalnymi, wzmacniania
dialogu między obywatelami Unii Europejskiej, jak również
promowania idei partnerstwa miast i upowszechniania w
Europie najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy działań
w ramach partnerstwa miast, takich jak konferencje, seminaria
szkoleniowe i kampanie informacyjne. Oddzielne zaproszenie
do składania wniosków zostanie opublikowane w zakresie
spotkań między mieszkańcami miast partnerskich.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma służyć
wsparciu projektów w następujących trzech formatach:

Format 1: Konferencje tematyczne w ramach partnerstwa
miast, których celem jest pogłębienie świadomości na temat
polityk europejskich. Konferencje muszą obejmować uczest-
ników z gmin z przynajmniej dwóch krajów kwalifikujących
się do uczestnictwa, przy czym przynajmniej jeden kraj musi
być Państwem Członkowskim UE.

Format 2: Seminaria szkoleniowe w dziedzinie partner-
stwa miast skierowane do osób odpowiedzialnych za partner-
stwa miast, umożliwiające im zdobycie wiedzy i umiejętności
koniecznych w organizacji projektów partnerskich, charaktery-
zujących się wysokiej jakości treścią merytoryczną o tematyce
europejskiej.

Format 3: Kampanie informacyjne promujące partnerstwo
miast — nowy element w programie, wprowadzony w celu
umożliwienia właściwym organizacjom, takim jak regionalne,
narodowe, lub europejskie stowarzyszenia władz regionalnych,
prowadzenia nowych innowacyjnych działań wspierających
rozwój partnerstwa miast.

Kampanie informacyjne muszą być skierowane do gmin, a ich
celem musi być promowanie idei partnerstwa miast w Europie
przez rozpowszechnianie informacji dotyczących programu
partnerstwa miast i podkreślanie znaczenia partnerstwa miast
w Europie. Kampanie informacyjne muszą obejmować przynaj-
mniej dwa kraje kwalifikujące się do uczestnictwa, przy czym
przynajmniej jeden musi być Państwem Członkowskim UE.

2. KWALIFIKOWALNOŚĆ WNIOSKODAWCÓW

Kwalifikujący się wnioskodawcy są organizacjami posiadają-
cymi status prawny (osobowość prawną) i siedzibę w kraju
kwalifikującym się do uczestnictwa.

Kwalifikują się wyłącznie następujące typy organizacji:

— gminy oraz ich stowarzyszenia/komitety ds. programów
partnerstwa,

— samorządy lokalne i regionalne,

— stowarzyszenia reprezentujące władze lokalne.

Kraje kwalifikujące się do uczestnictwa:

— 25 Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Austria,
Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta,
Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska,
Republika Słowacka, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy,
Zjednoczone Królestwo),

— Bułgaria i Rumunia (1).
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(1) Kwalifikowalność Bułgarii zależy od ratyfikacji deklaracji intencji.
Ponadto krajem uprawnionym może być również kraj EOG/EFTA
lub kraj kandydujący Turcja pod warunkiem, że przed upływem
terminu składania wniosków o dotacje zawarta zostanie umowa
pomiędzy danym krajem a Komisją w sprawie uczestnictwa w
programie.



3. BUDŻET I CZAS TRWANIA PROJEKTÓW

Łączna kwota przeznaczona na współfinansowanie projektów
w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest
szacowana na 2 500 000 EUR.

Przyznana dotacja nie może przekroczyć 60 % całkowitej
kwoty kosztów kwalifikowanych projektu w szczegółowym
szacowanym budżecie.

Maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 60 000 EUR
dla jednego projektu. Minimalna kwota dotacji wynosi
10 000 EUR.

Maksymalny czas trwania projektów wynosi 10 miesięcy (od
momentu przygotowania do realizacji i złożenia sprawo-
zdania).

4. TERMINY

Niniejsze zaproszenie obejmuje projekty rozpoczynające się
między 15 kwietnia 2006 r. a 31 grudnia 2006 r.

Terminy składania wniosków o dotacje są następujące:

Pierwszy etap: do 17 października 2005 r. dla projektów
rozpoczynających się między 15 kwietnia a 31 sierpnia 2006 r.;

Drugi etap: do 1 marca 2006 r. dla projektów rozpoczynają-
cych się między 1 września a 31 grudnia 2006 r.;

5. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formu-
larze zgłoszeniowe i załączniki są dostępne na następującej
stronie internetowej:

http://europa.eu.int/comm/towntwinning/call/call_en.html

Wnioski muszą być w pełni zgodne z wymogami zawartymi w
pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu
przeznaczonym do tego celu.
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