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EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W 2006 r.

Europejskie Centrum Tematyczne ds. Wody „2007-2010”

Europejskie Centrum Tematyczne ds. Powietrza i Zmiany Klimatu „2007-2010”

Europejskie Centrum Tematyczne ds. Wykorzystania Gruntów i Informacji Przestrzennej „2007-
2010”

(2006/C 21/07)

I.1. Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków
jest wyłonienie konsorcjów spełniających warunki do ubiegania
się o pomoc finansową udzielaną przez Europejską Agencję
Środowiska. Pomoc ta polega na współfinansowaniu.

I.2 Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym Europejską
Agencję Środowiska, a także w praktyce, europejskie centra
tematyczne (ETC) stanowią ważny instrument wspierający
Agencję poprzez realizację dużych, stałych i ściśle określonych
zadań z udziałem krajów członkowskich. W wyniku zmian,
które zaszły w 2005 r., europejskie centra tematyczne będą
zaangażowane w prace Agencji jako centra danych dotyczą-
cych powietrza, zmiany klimatu, wody, bioróżnorodności i
wykorzystania gruntów. Zadania polegają głównie na wspie-
raniu harmonizacji metod monitorowania środowiska w
krajach członkowskich, na włączaniu uzyskanych danych do
międzynarodowych baz danych, na przetwarzaniu informacji,
w tym na stosowaniu modeli w opisie i analizie obecnego i
przyszłego stanu środowiska, a także na opracowaniu wskaź-
ników umożliwiających udostępnianie wyników różnym
użytkownikom.

Europejskie centra tematyczne należą do Europejskiej Sieci
Informacyjnej i Obserwacyjnej (EIONET) i wspierają pozos-
tałych partnerów tej sieci. Ich działania stanowią istotny
element współpracy różnych ekspertów w krajach członkow-
skich na rzecz harmonizacji, zapewnienia jakości i wymiany
danych, rozwijania zdolności w krajach członkowskich poprzez
organizowanie wizyt w tych krajach oraz spotkań z krajowymi
przedstawicielami EIONET. Centra tematyczne wspierają
poszczególne kraje w wyborze metod doskonalenia krajowych
systemów informacyjnych. Współpraca z poszczególnymi
krajami za pośrednictwem sieci polega również na udziale
krajów członkowskich w analizowaniu danych, w ocenach i w
opracowywaniu wskaźników. Oczekuje się, że ETC będą
również współpracowały przy realizacji projektów przekrojo-
wych.

W celu realizacji tych zadań europejskie centra tematyczne
muszą dysponować najlepszą w Europie wiedzą specjalistyczną
i doświadczeniem w zakresie przetwarzania i dystrybucji infor-
macji w odpowiednich dziedzinach oraz analizowania danych
środowiskowych w kontekście zmian społecznych i gospodar-
czych, jak również w perspektywie polityki dotyczącej środo-
wiska i polityk sektorowych. Konsorcja wchodzące w skład
europejskich centrów tematycznych również powinny posiadać
wiedzę specjalistyczną i doświadczenie obejmujące cały obszar
geograficzny krajów członkowskich Agencji.

Trzy wybrane konsorcja — po jednym na każde ETC —
otrzymają propozycję zawarcia ramowych umów o partner-
stwie, początkowo na lata 2007 i 2008 (w ramach bieżącej
strategii Agencji na lata 2004–2008), które mogą zostać odno-
wione na dodatkowy okres 2 lat w ramach nowej strategii
Agencji na lata 2009–2013.

Roczny budżet na wykonanie tych umów dla ETC „powietrze i
zmiana klimatu”, ETC „woda” oraz ETC „wykorzystanie
gruntów i informacja przestrzenna” szacowany jest obecnie na,
odpowiednio, około 2 200 000 EUR, 1 200 000 EUR i
1 200 000 EUR, z czego co najmniej 10 % będzie współfinan-
sowane przez konsorcja.

I.3. Dziedziny, jak również rodzaj i zakres działań (oraz
warunki udzielenia pomocy i formularze zgłoszeniowe) okreś-
lono w dokumentacji zaproszenia do składania wniosków.
Dokumentację tę można znaleźć w witrynie internetowej
Agencji pod adresem:

http://org.eea.eu.int/tenders/openproposal.html

I.4. Procedura składania i oceny wniosków:

Wnioski można składać do 11 maja 2006 r. Każdy wniosek
powinien dotyczyć jednego określonego europejskiego centrum
tematycznego. Ocena wniosków oraz podjęcie decyzji w
sprawie każdego ETC będą niezależne od pozostałych ETC.
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Poniżej podano procedurę oceny każdego wniosku wraz z
przybliżonym terminem:

— otrzymanie, rejestracja i potwierdzenie otrzymania wniosku
przez Europejską Agencję Środowiska: połowa maja
2006 r.,

— ocena wniosków przez Europejską Agencję Środowiska i
podjęcie decyzji przez Zarząd Agencji: lato 2006 r.,

— podjęcie ostatecznej decyzji i powiadomienie wniosko-
dawcy o wyniku oceny w celu realizacji umowy: listopad
2006 r.

Wybór konsorcjów będzie przeprowadzony na podstawie
kryteriów wyszczególnionych w dokumentacji zaproszenia do
składania wniosków, z uwzględnieniem dostępnego budżetu.

Cała procedura jest ściśle poufna. Po wydaniu pozytywnej
decyzji Europejska Agencja Środowiska zawrze z konsorcjum
składającym wniosek ramową umowę o partnerstwie.

Decyzja Agencji jest ostateczna.
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