
III

(Powiadomienia)

KOMISJA

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW — ETEN 2006/1

(2006/C 40/09)

1. CELE I OPIS

Program Wspólnoty Europejskiej eTEN wspiera wdrażanie w
interesie publicznym usług elektronicznych wykorzystujących
sieci telekomunikacyjne i mających wymiar ogólnoeuropejski.
Informacje na temat programu eTEN są dostępne na stronie
internetowej:

http://europa.eu.int/eten

Zgodnie z programem prac programu eTEN na rok 2006,
Komisja niniejszym zaprasza konsorcja do składania wniosków
dotyczących następujących typów działań i jednego lub kilku z
poniższych obszarów:

Typy działań:

1. Wdrożenie wstępne

2. Testowanie rynku

Obszary działań:

Wnioski muszą dotyczyć jednego lub kilku z następujących
obszarów wymienionych w programie prac programu eTEN na
rok 2006:

1. Elektroniczna administracja (eGovernment)

2. Elektroniczne usługi opieki zdrowotnej (eHealth)

3. Integracja cyfrowa (eInclusion)

4. Edukacja elektroniczna (eLearning)

5. Zaufanie i bezpieczeństwo (Trust & Security)

6. Usługi wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa

2. KRYTERIA KWALIFIKACJI KONSORCJÓW

W ramach niniejszego zaproszenia przyjmowane są wnioski od
podmiotów prawnych mających siedzibę w 25 państwach
członkowskich UE, Bułgarii i Rumunii oraz — pod warunkiem
ustanowienia we właściwym czasie odpowiedniej podstawy
prawnej (1) — od podmiotów prawnych mających siedzibę w
Islandii, Lichtensteinie i Norwegii jako umawiających się stro-
nach Porozumienia EOG. Podmioty prawne z innych państw
mogą zostać dopuszczone do udziału, jeżeli w konkretnym
przypadku ich udział zostanie uznany za szczególnie istotny.

Nie będą one jednak otrzymywały finansowania wspólnoto-
wego.

3. OCENA I WYBÓR WNIOSKÓW

Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję wspomaganą
przez niezależnych ekspertów. Kryteria oceny zostały określone
w programie prac programu eTEN. Wnioski ocenione pozy-
tywnie zostaną sklasyfikowane pod względem jakości.

Procedura oceny przez Komisję wniosków o dotacje jest okreś-
lona w rozporządzeniu finansowym mającym zastosowanie do
budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

4. WSPARCIE FINANSOWE WSPÓLNOTY

Wybrane wnioski mogą być finansowane w następujący
sposób:

— Typ 1: projekty dotyczące wdrożeń wstępnych — współfi-
nansowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez
poszczególnych partnerów konsorcjum do wysokości 30 %
szacunkowych łącznych kosztów inwestycji.

— Typ 2: projekty dotyczące testowania rynku — współfinan-
sowanie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez
poszczególnych partnerów konsorcjum do wysokości 50 %
łącznych kosztów w przypadku partnerów stosujących
model kosztów całkowitych, lub do wysokości 100 %
łącznych kosztów w przypadków partnerów stosujących
model kosztów dodatkowych. Obowiązuje przy tym górny
limit finansowania wynoszący 10 % szacunkowych
łącznych kosztów inwestycji.

Szczegółowe informacje dotyczące modeli rachunku kosztów i
limitów finansowania są zawarte w przewodniku dla wniosko-
dawców eTEN na rok 2006.

Finansowanie Wspólnoty nie może w żadnym przypadku
prowadzić do osiągnięcia zysku przez beneficjentów.

5. BUDŻET ZAPROSZENIA

Całkowity budżet niniejszego zaproszenia do składania wnio-
sków wynosi 45,6 mln EUR.

Zakwalifikowane do finansowania projekty dotyczące wdrożeń
wstępnych będą miały pierwszeństwo przed projektami
dotyczącymi testowania rynku do orientacyjnej wysokości
60 % całkowitego budżetu zaproszenia.
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(1) Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej
programu eTEN.



6. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną, przy
użyciu programu udostępnionego w tym celu przez Komisję.

Termin składania wniosków upływa w dniu

19 maja 2006 r. o godz. 16:00 (czasu obowiązującego w Bruk-
seli).

Wnioski, które wpłyną po upływie tego terminu, nie będą
rozpatrywane.

W przypadku wielokrotnego złożenia tego samego wniosku,
Komisja uwzględni ostatnią wersję otrzymaną przed upływem
terminu składania wniosków.

7. HARMONOGRAM

W ciągu pięciu miesięcy po upływie terminu składania wnio-
sków Komisja poinformuje wnioskodawców o wyniku proce-
dury oceny i wyboru, a w ciągu ośmiu miesięcy po upływie

terminu składania wniosków zamierza zakończyć negocjacje z
wybranymi wnioskodawcami. Realizacja projektów rozpocznie
się po zakończeniu negocjacji.

8. INFORMACJE DODATKOWE

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowywania i
składania wniosków zawiera przewodnik dla wnioskodawców
eTEN na rok 2006. Przewodnik, program prac programu eTEN
na rok 2006, jak również inne informacje związane z niniej-
szym zaproszeniem do składania wniosków i procedurą oceny
można pobrać ze strony internetowej:

http://europa.eu.int/eten

We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego zapro-
szenia należy podać identyfikator eTEN 2006/1.

Wszystkie otrzymane wnioski traktowane będą z zachowaniem
ścisłej poufności.
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