
ZAŁĄCZNIK II

ORIENTACYJNY WYKAZ WYDATKÓW

1) Zwalczanie sprzecznych z prawem treści 25–30%
2) Blokowanie niechcianych i szkodliwych treści 10–17%
3) Promowanie bezpieczniejszego otoczenia 8-12%
4) Działania uświadamiające 47-51%

ZAŁĄCZNIK III

ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1) Komisja będzie realizować Program zgodnie z przepisami technicznymi określonymi w załączniku I.

2) Program zostanie wykonany poprzez pośrednie działanie obejmujące:

a) działania z podziałem kosztów:

— projekty pilotażowe i działania związane z najlepszymi praktykami. Projekty ad-hoc w obszarach
związanych z Programem, z uwzględnieniem projektów przedstawiających najlepsze praktyki lub
obejmujących istniejące technologie.

— sieci: sieci łączące wielu interesariuszy w celu zapewnienia działania za pośrednictwem Unii Euro-
pejskiej oraz ułatwienia koordynacji i przekazywania wiedzy. Mogą one być połączone
z działaniami związanymi z najlepszymi praktykami.

— będą prowadzone również badania na porównywalnej podstawie mające na celu ustalenie w jaki
sposób poszczególne osoby, szczególnie dzieci, korzystają z nowych mediów.

— finansowanie Wspólnoty zwyczajowo nie przekroczy 50% kosztu projektu. Organy sektora
publicznego mogą otrzymać zwrot kosztów w wysokości 100% kosztów dodatkowych.

b) środki towarzyszące:

— środki towarzyszące przyczynią się do realizacji Programu lub przygotowywania przyszłych dzia-
łań. Wyłącza się środki poświęcone komercjalizacji produktów, procesów lub usług, działaniom
rynkowym i promocjom sprzedaży;

— ustalanie wzorców (benchmarking) i badania opinii będą prowadzone w celu uzyskania rzetelnych
danych na temat bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii dla wszystkich
Państw Członkowskich zebranych z zastosowaniem porównywalnej metodologii;

— ocena techniczna technologii takich jak filtrowanie mających na celu promowanie bezpieczniej-
szego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych. Ocena także będzie brać pod
uwagę czy technologie te podnoszą poziom ochrony prywatności czy też nie;

— badania mające na celu wspieranie Programu i jego działań, z uwzględnieniem regulacji wew-
nętrznych i prac Forum Bezpieczniejszy Internet, oraz przygotowanie przyszłych działań;

— konkursy z nagrodami dla najlepszych praktyk;

— wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spotkania oraz zarządzanie połą-
czonymi działaniami;

— działania związane z rozpowszechnianiem, informowaniem i komunikowaniem.
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